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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر
  حممود مرعي: تأليف 

  الطبعة األوىل
   م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٤ 

  املؤلف : ومونتاج صف
  © للمؤلف حمفوظة احلقوق مجيع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 أو منه جزء أي أو ، الكتاب هذا طبع اتاب منعا مينع
 االقتباس مينع كما ، االسترجاع بطريقة مادته اختزال
 على نقله أو أخرى لغة ألية الترمجة أو التمثيل أو منه
 أو إلكترونية كانت سواء ، طريقة وبأية حنو أي

 ، ذلك خالف أو بالتسجيل أو بالتصوير أو ميكانيكية
   .لفاملؤ من خطية مبوافقة إال
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  إهداء
  

ام اجلليل ، اجلد األصيل ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، الذي شق الطريق ملن إىل روح اإلم
  :إىل اخلليل الذي قلت فيه . بعده 
  صـنائعه  تخفـى  وما الْخليلُ جدي
  .هذا كتايب أهدي اخلليل جدي إليك

    لَم رهأَلْ فَإِنَّ الداسرِ وعي الشف ـدجي  

لقد حاولت أن أبدع كما علمت وأرشدت إىل االبداع ، وحاولت التجريب والزيادة 
على ما وقفت أنت عنده ، وقد بقيت مصاحيب يف رحليت ويف خمري عباب االبداع ، وقد 

  . ظل هديك يل راشدا 
ك املوىل عز وجل بعظيم مغفرته ، وأن جيمعك يف فاقبل هدييت ، وخالص دعائي أن يشمل

  .مستقر رمحته مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ، وحسن أولئك رفيقا 
  

  حممود مرعي
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٥

٥

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

  
ه وسلم املبعوث رمحة احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على رسوله حممد صلى اهللا علي
  . للعاملني وهاديا ومعلما ، وأصلي وأسلم على مجيع األنبياء واملرسلني 

  : ، وهو كتابان "العروض الزاخر واحتماالت الدوائر " هذا سفر : وبعد 
يف العروض اخلليلي والبحور الستة عشر ، واملتدارك العشري ، والالحق : الكتاب األول 

وشح ، والقوما ، والكان وكان ، والزجل ، واملواليا ، وشعر وامللحق واملقبول ، وامل
، وليس ابن القرن " أكثر من ألف عام " التفعيلة ، الذي ثبت لنا أنه وليد قرون مضت 

  . العشرين ، ويف الكتاب شواهد كثرية من مصادر موثقة 
اليا ، ضمن كان بإمكاين إدراج كل من املوشح والقوما ، والكان وكان ، والزجل ، واملو

أوزاا اخلليلية ، ودجمها مع البحور الستة عشر ، لكنين آثرت إفرادها وحدها ، مع 
االشارة إىل األوزان اخلليلية ، مث القوايف وملحق الدوائر اخلمس وطبعا بشيء من التفصيل 
، وقد سلكت فيه التبسيط قدر االمكان ، حيث شرحت التفاعيل واألوزان بصورة 

 ، رغم أن الكتاب ليس للناشئة ، مث صنعت جدوال للزحافات والعلل يفهمها اجلميع
يسهل الطريق للدخول وفهم بحور الشعر ، باالضافة إىل مفاتيح البحور وصفاتها ، 
وسبب تسميتها بأَمسائها ، وعالقة الشعر بالقرآن ، واقتباسات قرآنية عديدة تطابق أوزان 

، وشعر التفعيلة ، مث شرحت الشواهد الشعرية البحور مجيعها ، وجمازيئها ومشاطريها 
لكل حبر ، بتفرعاته كافة مع التبسيط قدر اإلمكان ، وعمدت إىل التوسع يف الشواهد ، 
مع التزام املتفق عليه ، ليقف القارئ على الفهم الصحيح ، األمر الذي جيعله على اطالع 

 وأضفت شواهد غري حملولة ، ومعرفة جيدة بكل حبر ، وقد أكثرت من الشواهد احمللولة ،
من البحر نفسه وتفرعاته ، ويف باب القوايف بسطت األمر وفصلت ، وشرحت للتسهيل ، 
مث الدوائر اخلمس وقراءة القدماء ، وقسم من املعاصرين هلا ، وقراءيت هلا ، وطريقيت يف 

ىت ايته ، مث التقطيع العروضي للدوائر  ، وهي الطريقة اليت اعتمدا  من بداية الكتاب ح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٦

٦

حتدثت عن املوشح بشيء من التفصيل ، رغم أنه أصبح مستقال وله كتبه ، وحتدثت عن 
الدوبيت واستصوبت رأي حازم القرطاجين يف هذا املضمار ، مث القوما ، فالكان وكان ، 
والزجل وأوزانه وارتباطه الوثيق بأوزان اخلليل ، وفندت الزعم بأا ختضع ألوزان غري 

اخلليل ، وقد ثبت ذلك خالل التطبيق العملي ، حيث عاد كل وزن زجلي إىل أوزان 
أصله العروضي ، مث املواليا ، مث شعر التفعيلة وليد القرون السابقة  ، وقد ثبت أن القدماء 
تعاملوا معه قبل القرن العشرين ، وعمدت إىل إغفال أمور وفروع مل أر حاجة إىل 

" ا ال يلزم ، التشريع ، التفويف  ، التشطري ، التخميس لزوم م" إدراجها يف الكتاب ، 
لقناعيت أا ليست اهلم األول يف الشعر ، وليست حمل حبث القارئ ، والداخل إىل عامل 

  .األوزان الشعرية
وهو اجتهاد "  احتماالت الدوائر " وهو كما ورد يف العنوان الرئيس ، : الكتاب الثاين 

 عدد ال بأس به من األوزان ، وهو يثبت غىن هذه الدوائر شخصي يل ، أدى إىل استخراج
، واستجابتها لكل عصر ، مما يعين نفي مة اجلمود عن العروض العريب ، ونظرا ألن 
الكتاب كان منفصال وقائما بذاته  ، فقد تركت املقدمة ، وقد قسمت الكتاب إىل مخسة 

  :فصول 
 العروض والدوائر واألوزان املهملة وهو عبارة عن أربع دراسات يف: الفصل األول 

  . وختريج األوزان عروضيا 
يشتمل على تسعة عشر وزنا جديدا استخرجتها من دائرة خاصة  لوزن : الفصل الثاين 

مولد قدمي ، يقع يف الدائرة الثانية بعد الكامل ، وهو يف الدائرة مهمل ، مث ملحق األوزان 
  .الواردة 
 ، مبحاولة قمت وقد ، املفروق والوتد الرابعة الدائرة يف ددةجم نظرة وهو : الثالث الفصل
   . جديدة أوزان ثالثة استخرجت حيث
 وزن لكل أصبح حبيث ، مقبولة بصورة وخترجيها ، املولدين بأوزان يتعلق : الرابع الفصل
   .األشكال من عدد
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 رجحنا وفيه ، أسبق وأيهما " مستفْعلُن ـ متفاعلُن " بالتفعيلتني يتعلق : اخلامس الفصل
        رد حاولنا مث ، مكاا يف شرحناها ألسباب ، " مستفْعلُن " على " متفاعلُن " سبق

 "لُنفْعتسإىل " م " لُنفاعتالثاين الفصل أوزان يف خرج وبعضها ، املعروفة األوزان يف " م 
  .التخريج من الصورة هذه إىل نعمد أن دون ،

 إىل اإلحالة دون " للمؤلف " بذكر اكتفيت ، يل كثرية أشعار األول الكتاب يف وردت
 بعض سوى ، نظمي من فهي فيه الواردة األشعار فجميع الثاين الكتاب يف أما ،  مصادر
   . أصحاا إىل أشرت وقد ، األشعار
 فقد بتدئنيللم ليس الكتاب ولكون أنه وهي ، إليها االنتباه ألفت أن أحب أخرى نقطة
 وليس الكتاب بداية يف ، األوزان وافقت قرآنية مناذج مع " والقرآن الشعر " باب وضعت

   .  األوزان يعرف الكتاب قارئ أن منطلق من وذلك ، آخره يف
 الليل اتصل ما كثريا . سنوات عدة استمر جهد مثرة هذه ـ العزيز القارئ أخي ـ وأخريا
   .وجدا كما جتدها أن راجيا ، لك دمهاأق ، الكتب بني خالهلا بالنهار
   .  اجلهد ذا املوىل ينفع أن بالدعاء وأختم

  مرعي حممود                                                           
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  مدخل عام
  يف الشعر وحماسنه

هللا عليه يروى عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى ا
، واعترض عمر رضي  ١" بىن حلسان بن ثابت يف املسجد منربا ينشد عليه الشعر " وسلم 

وقد جاء يف .  ٢" على إنشاد حسان الشعر يف املسجد ، فرده حسان ومل يتوقف " اهللا عنه 
 ، وكان العمري ٣" إن من الشعر حلكمة وإن من البيان لسحرا : " احلديث الشريف 

أوالدكم الشعر ، فإنه حيل عقدة اللسان ، ويشجع قلب اجلبان ، ويطلق يد رووا : " يقول 
وقد وردت أقوال كثرية يف فضائل الشعر  ابتداء . ٤" البخيل ، وحيض على اخللق اجلميل 

من الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، مرورا بالصحابة واخللفاء ، إىل آخر ما هنالك من 
  .القوائم عرب العصور 

  : طباطبا العلوي عن الشعر فيقول حيدثنا ابن 
وللشعر املوزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ، وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتـدال               " 

أجزائه ، فإذا اجتمع للفهم مع صحة الوزن املعىن وعذوبة اللفظ ، فصفا مـسموعه مـن                 
:  الشعر فيقول   بينما يشري العسكري إىل ما يفضل به       ٥" الكدر، مت قبوله له واشتماله عليه       

إن األحلان اليت هي أهنأ اللذات ، إذا مسعها ذوو القرائح الصافية ، واألنفس اللطيفة ، ال                 " 
 مث ٦" .تتهيأ صنعتها إال على كل منظوم من الشعر فهو هلا مبرتلة القابلة لصورها الـشريفة          

ا وفـصيحها  أن ألفاظ اللغة إمنا يؤخذ جزهل... ومن أفضل فضائل الشعر : " يردف القول   
   .٧" وفحلها وغريبها من الشعر 

  ــــــــــ
   .٢٧ ، ص ١ ـ  العمدة  يف حماسن الشعر ، البن رشيق القريواين ،  ج ١
   .٢٨ص  . ١ج . / س . م .  ـ ن ٢
   .٣٠ ـ ٢٩ ـ   دالئل اإلعجاز  يف علم املعاين  عبد القاهر اجلرجاين ، تصحيح الشيخ حممد عبده ، ص ٣
   .٣٠ص  . ١ ج / ـ  العمدة ٤
   .٥٣ ـ   عيار الشعر  ، البن طباطبا العلوي ،  ص ٥
   .١٥٦الكتابة والشعر  ، اليب هالل العسكري ،  ص /  ـ   كتاب الصناعتني ٦
  .نفس الصفحة  . / س . م .  ـ  ن ٧
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٩

٩

  :، فيقول شعرا " عقار طب املهج " ويصف ابن رشيق القريواين الشعر بأنه 
رعٌء   الــشــيــ شحـَن       س
ــلُّ ــا أَقَ ــه م ــا في   ذَه

ـــمكحيف  ي لَطافَـــة               
ــم ــرة كَ ــسنها نظْ ح          

ــة ــا وحرقَــ         بردهــ
ةـــــمحرــا و      أَوقَعهـ
ةـــاج ــسرها وحــ ي     
ـــرٍ ــرحٍ وشاعــ            مطَـ
ـــــهبقَر هـــــسانل              
  كُـــم أَوالد فَعلِّمـــوا 

  ك
   }م{ 

 ســي ــه لَ ــن بِ جِ  مــر ح  
 ب مالْه نفْسِ عجِي   نالـش   
ــلَّ  ح  ــود ــجِ  عق جالْح   
ــه يف  جــذْرٍ و جِ  عــم س  
 نقَلْبِ ع  ـبجِ   صـضنم        
       حـرِجِ  قـاسٍ   قَلْـبِ  في 
 دـنغَــنِجِ  غَــزالٍ  ع           
ــقِ  ــابِ مغلَ ــرجِ  ب                الْفَ
 ــنم ــكلجِ  مــوتم                
 ــار ــب عقَّ ــجِ ط ه١الْم 

  
أي أنه حيث على تعلم الشعر والسعي يف طلبه ، ولو           " فعلموا أوالدكم   : " وتأمل يف قوله    

  . مهما وفضيال ، ملا رأينا اجلميع حيث على طلبه وتعلمه مل يكن 
فليس الشعر يف احلقيقة إال كالما موسيقيا تنفعل ملوسيقاه : " إبراهيم أنيس  فيقول . أما د

وقد مر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بىن حلسان رضي .  ٢" النفوس وتتأثر ا القلوب 
فلوال األمهية البالغة ، ما كان يبنيه يف املسجد ، . شعر اهللا عنه منربا يف املسجد إلنشاد ال

بل ملا كان يبنيه أصال ؟؟ فإذا ما التفتنا إىل البالغة وأسسها العامة ، وجدنا الزخمشري 
فمن حصل هذه اخلصائص ، وكان : " يرشدنا باآليت ، رغم أنه يرشد إىل خصائص كتابه 

  ومقياسها ، ومعيار حكمة الواضع له حظ من اإلعراب ، الذي هو ميزان العربية 
  ـــــــــــــــــــــ

   .٤٦ ص ١ج /  ـ العمدة ١
فالشعر جاءنا : " وقد أورد كالما قبل كالمه هذا فقال  . " ٢٢ موسيقى الشعر ، للدكتور ابراهيم أنيس ، ص  ـ  ٢

ه يف أشعار البدائيني وأهل احلضارة منذ القدم موزونا مقفى ، والشعر ال يزال يف جل األمم موزونا مقفى ، نرى موسيقا
  ". ويستمتع ا هؤالء وهؤالء ، وحيافظ عليها هؤالء وهؤالء 
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١٠

١٠

وقسطاسها ، وأصاب ذروا من علم املعاين  ، وحظي برش من علم البيان ، وكانت له 
قبل ذلك كله قرحية صحيحة ، وسليقة سليمة ، فحل شعره ، وجزل نثره ، ومل يطل عليه 

  . ١"  مني ، وخياطر املقربني أن يناهز املقد
بالتدقيق يف هذا الكالم ، ميكن استنتاج أن الزخمشري يويل القراءة واملطالعة أمهية بالغـة ،                

. فهو إمنا يدعو إىل القـراءة والفهـم         "  أساس البالغة   " وحىت يف دعوته لفهم خصائص      
   للشاعر بعد ذلـك     الذي يدعونا لسلوكه وطرقه ، مث     " طريق اإلبداع   " وهذا بلغة عصرنا    

  أن يكتب يف أي موضوع شاء ، ال يقف يف طريقه واختياره عائق ، ولكن بشرط حتـري                 
إن املعاين كلها معرضة للشاعر ،      : " ويشرح قدامة بن جعفر هذا األمر       . اجلودة ال الرداءة    

منها وله أن يتكلم منها فيما أحب ، إذ كانت املعاين للشعر مبرتلة املادة املوضوعة والشعر                
ويوضـح   . ٢" كالصورة ، واملهم بلوغ الشعر مرتلة اجلودة ال كتابته يف معـان رديئـة               

الكالم أيدك اهللا حيسن بسالسته ، وسهولته ، ونصاعته         : " العسكري أكثر يف هذا الشأن      
، وختري لفظه ، وإصابة معناه ، وجودة مطالعه ، ولني مقاطعـه ، واسـتواء تقاسـيمه ،                   

تشبه أعجازه واديه ، وموافقة مآخريه ملباديه ، مع قلة ضروراته ، بـل              وتعادل أطرافه ، و   
عدمها أصال ، حىت ال يكون هلا يف األلفاظ أثر فتجد املنظوم مثل املنثـور ، يف سـهولة                   

 . ٣" مطلعه   ، وجودة مقطعه ، وحسن رصفه وتأليفه ، وكمـال صـوغه وتركيبـه                  
يفية اليت حيسن ا التركيب ، فإذا وقفنا عنـد          والعسكري ذا يرشد إىل ختري األلفاظ والك      

ومعلوم أن سبيل الكالم سبيل التصوير والصياغة ، وأن         : " اجلرجاين لنرى الناتج بعد هذا      
سبيل املعىن الذي يقع التصوير فيه كالفضة والذهب يصاغ منها خامت وإسوار ، فكمـا أن                

لعمل ورداءته أن تنظر إىل الفـضة       حماال إذا أنت أردت النظر إىل صوغ اخلامت ويف جودة ا          
  احلاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة ، كـذلك حمـال أن                

  ـــــــــــ 
   .٧ـ  أساس البالغة ،  الرخمشري ، حممود بن عمر ،  ص ١
   .٥٣ـ  نقد الشعر ، لقدامة بن جعفر ، ص ٢
   .٦٩ـ  كتاب الصناعتني ، ص  ٣
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١١

١١

  .  ١"  واملزية يف الكالم أن تنظر يف جمرد معناه تعرف مكان الفضل
يتحدث اجلرجاين عن تشكيل الصورة الشعرية اليت هي ناجتة عن الكالم وصياغته ، ويشبه 
الكلمات بالفضة والذهب نصوغ منهما اخلامت واإلسوار ، فجودة اخلامت واإلسوار ال حنكم 

اإلبداع يف اخلامت واإلسوار ، أي أن عليها بالنظر إىل الفضة أو الذهب ، بل بالنظر إىل 
احلكم على رداءة وجودة الشعر ال يرجع إىل الكلمات بذاا ، بل إىل الكيفية اليت 

الصحراء ، اجلمل " نصوغها فيها ، أي إىل الناتج بعد ربط الكالم ببعضه بعضا ، فلو قلنا 
من ، ال شك أن القارئ سيضحك ساخرا ، وضحكه وسخريته ليست " ، سفينة 

، إمنا الضحك لترتيب الكلمات على " الصحراء ـ اجلمل ـ سفينة " املفردات ذاا ، 
هذا النحو ، واملعىن الناتج عن هذا الترتيب ، أي لصياغة وتركيب اجلملة ، أما لو غرينا 

، فال شك أن الصياغة مجيلة ، وستثري يف نفس " اجلمل سفينة الصحراء " ترتيب الكلمات 
لتفكري يف الصياغة والصورة اليت نتجت من جراء هذا السبك والصوغ ، القارئ عامل ا

فسبيل : " ويعلق حممد وليد مراد على كالم اجلرجاين بالقول . متاما كالفضة والذهب 
املعاين كسبيل األصبغة واألحجار امللونة اليت نعمل منها الصورة والنقش ، وال معىن للنقش 

الصورة مبا متلك من مقومات فنية ، ويرى النقش مبا فيه والتصوير بدون إحياءات ، وحتسن 
من إبداع أحسن فيه وضع النمائم بألواا وأشكاهلا مع رقة اإلحساس بالترابط العضوي 
بني األلوان والصورة ، وفيما عربت عنه ، لتمثل مجيعها وجودا متكامال خلقته األلفاظ 

قول الذي ذهبنا إليه من أن مدار األمر هو وهذا الكالم يؤيد ال. ٢" بانسجامها مع املعاين 
  . الناتج واحملصلة بعد ربط الكالم وصياغته ، أي الصورة 

حيث نراه يسقط على البيان صفة " البيان " نعود إىل اجلرجاين وحديثه عن الكالم يف باب 
نها والتباعد ع" يقصد البيان " ومن اجللي أن التباين يف هذه الفضيلة : " الفضيلة فيقول 

  ليس مبجرد اللفظ ، كيف" الحظ ربط األمر باألخالق " إىل ما ينافيها من الرذيلة 
  ـــــــــــ

   . ١٧٢ص . ـ دالئل اإلعجاز ١
   .١٣٧ـ   نظرية النظم وقيمتها العلمية يف الدراسات اللغوية عند اجلرجاين ، لوليد حممد مراد ، ص ٢
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١٢

١٢

ا إىل وجه دون وجه من  أليف ، ويعمدواأللفاظ ال تفيد حىت تؤلف ضربا خاصا من الت
  .١ " التركيب والترتيب 

  " . اجلمل سفينة الصحراء " وقد شرحنا هذا من خالل مجلة 
  .أكتفي ذا العرض ، وبه ينتهي املدخل العام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــ
  .  باب اللفظ واملعىن ٣ص . ـ أسرار البالغة ١
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١٣

  علم العروض
 ، لفظ يطلق على مكة واملدينة ، وهناك من عد اليمن ضمن هذا يف اللغة: العروض 
   . ١التعريف

  ـ املكان الذي يعارضك إذا سرت فيه ، الناحية ، الطريق الصعبة ، الطريق يف اجلبل ،
  .أخذنا يف عروض منكرة ـ يعين طريقا يف هبوط : يقال 

" من الترويض "  ترض الذي إن فاته الكأل أكل الشوك ، واإلبل اليت مل: ـ بعري عروض 
  .  أي الصعبة الرأس ـ اخلشبة اليت تكون وسط بيت الشعر ، ألا أقوى ما يف بيت الشعر

  . فالن ركوض بال عروض ، أي بال حاجة عرضت له :  ـ احلاجة 
  .ميزان الشعر، ألن الشعر يعارض به : ـ العروض 
 آخر النصف األول عروض الشعر ، فواصل أنصاف أبيات الشعر ، وهي: ـ العروض 

من البيت ، أي ـ التفعيلة األخرية من صدر البيت ، ما كان ، رباعيا ، سداسيا ، مثانيا  
وغري ذلك ، فالتفعيلة األخرية من الصدر هي العروض ، وتكون أحيانا الضرب  يف الوقت 

 ومنه( نفسه ، وهذا يف املشطور فقط ، وهي مؤنثة واجلمع أعاريض ، ويف مجهرة اللغة 
  عروض الشعر ألنه 

  ــــــــــــــــــــ

  :  ـ  تتفق مجيع معاجم اللغة على هذا التفسري لكلمة العروض ١
بفتح أوله ، وآخره ضاد ، وهو الشيء : العروض : (  ، ما يلي ١٢٦ ص ٤ج / معجم البلدان / وقال ياقوت يف 

مكة : مكة واليمن ، وقال ابن دريد : وقيل املدينة ومكة واليمن ، : اجلانب ، والعروض : املعترض ، والعروض 
ملا سار جديس من بابل يؤم : العروض خالف العراق ، وقال أهل السري : والطائف وما حوهلما ، وقال اخلارزجني 

إخوته فلحق بطسم وقد نزل العروض فرتل هو  يف أسفله ، وإمنا مسيت تلك الناحية العروض ألا معترضة يف بالد اليمن 
  : ما بني ختوم فارس إىل أقصى اليمن مستطيلة  مع ساحل البحر ، قال لبيد والعرب 

  يقاتل ما بني العروض وخثعما
بالد اليمامة والبحرين وما : العروض طريق يف عرض اجلبل ، واجلمع عروض ، وقال ابن الكليب : وقال صاحب العني 

  . ضع منها ومسايل أودية فيها ، والعروض جيمع ذلك كلهواالها العروض وفيها جند ، غور لقرا من البحر واخنفاض موا
إسم ملكة واملدينة معروف ، إستعمل فالن على العراق ، وفالن على : والعروض عند البكري : ويف هامش الصفحة 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشوراء : وروى احلريب من طريق الشعيب عن حممد بن صيفي قال . العروض 
  .فأمرهم أن يأذنوا أهل العروض أن يتموا بقية يومهم ، 
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١٤

١٤

وهناك من يكتب    ) العروض( ، وهناك من يكتب ) يعارض به الكالم والشعر املوزون 
  ) .العروض ( لكن األوىل  أن تكتب ) العروضة( 

  :وقال الشاعر 
    ١ ويركَب بِي عروضا من عروضِفَإِنْ يعرِض أَبو الْعباسِ عني                               

عروض الشعر ، ألنه يعرض عليه ، وجيمع أعاريض ، وهـو            : العروض  { : وقال اخلليل   
  .٢}فواصل األنصاف ، والعروض تؤنث ، والتذكري جائز 

وكذلك العروض من . عروض الشعر ، مؤنثة : العروض { : ويف كتاب املذكر واملؤنث 
إذا لَم :  ولي فالن مكة والعروض ، لناحية معروفة وناقة عروض :األرض ، يقال 

  ٣}يروضوها 
وليس العروض بالعلم البسيط على أية حال ، فهو يصعب على كثري من الناس منذ وضعه 
اخلليل ، ومما يروى يف هذا الباب أن األصمعي وهو من فحول وأساطني اللغة والعلماء 

لب علم العروض ، ومكث فترة فلم يفلح حىت يئس اخلليل ذهب إىل اخلليل يط{ بأدا 
  :قَطِّع هذا البيت : من فالحه فقال له يوما متلطفا يف صرفه 

طيعتسإِلَى ما ت هجاوِزو                                            هعئًا فَديش عطتست إذا لَم  
  ٤}من فطنته فذهب األصمعي ومل يرجع ، وعجب اخلليل 

  .وهذه القصة تشري إىل أن العروض ليس علما سهال ، وحيتاج إىل قدرة خاصة للتمكن منه
وسبب اخر من أسباب صعوبة العروض ، كثرة مصطلحاته ، وللخليل كلمة يف النحو { 

  .تصلح ردا على أولئك املستصعبني للدقائق واملستكثرين لألمساء 
"  إىل ما يحتاج إليه حىت يتعلم ما ال يحتاج إليه ال يصل أحد من علم النحو: " قال 

  ٥}" علم العروض " وأحسب أن الكلمة ال يتغري شيء من صدقها لو استبدلنا 
  ــــــــــــــــــ

  . ، وذكر يف اهلامش أن الشعر لعبد اهللا بن احلجاج ١٧ص .  ـ الكايف يف العروض والقوايف ١
   .٢٧٥ ص ١د ، ج  ـ   كتاب العني ، للخليل بن أمح٢
   .١٤١ص .  ـ املذكر واملؤنث  أليب حامت السجستاين ٣
  . من مقدمة احملقق ٣ص . ـ الكايف يف العروض والقوايف ٤
   .٤ص . م .  ـ ن ٥
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  العروض اصطالحا
هو العلم الذي يعىن بأوزان الشعر ، صحيحها وفاسدها من ناحية الوزن ، وبه حنكم على 

علم تعرف ( ، وشعر خمتل الوزن ، أو مكسور الوزن ، وهو شعر موزون : الشعر فنقول 
، وهو يطلق  ١) به صحة أوزان الشعر العريب حني تعرض عليه فيكشف مواطن اخللل فيها 

على اجلزء األخري من  الشطر األول للبيت الشعري ، وهو األساس يف الشعر ، كما أن 
والعروض هو االسم الصحيح له اخلشبة اليت تكون يف وسط البيت الشعري هي األساس ، 

  . ، ألن أشعار العرب كلها تعرض عليه 
على رأي البعض ، وعلى رأي " العروض " وقد مساه اخلليل تيمنا مبكة ألن من أمسائها 

أشد لزوما لطالب اللغة ( آخر ألنه أهلمه فيها ، وهو باإلضافة إىل لزومه للشعراء فهو 
م الشعر العريب وقراءته قراءة صحيحة ، والتمييز بني والتخصص فيها ، ألنه يعينهم على فه

  . ٢) سليمه وخمتله 
  . ٣وقال ابن رشيق إنه مساه ذا االسم استخفافا 

والعروض يف االصطالح علم بأصول يعرف ا صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها ، { 
  .وما يطرأ عليها من الزحافات والعلل 

ر من غريه ، ومنها أمن املولدين اختالط بعض البحور ببعض وفوائده كثرية منها متييز الشع
  .، وأمنهم من اختالل وزن الشعر وكسره بتغيري ممتنع وحنو ذلك 

: والشعر لغة العلم ، واصطالحا . وموضوعه الشعر من حيث وزنه بأوزان خمصوصة 
املركبات الكالم ، ما ال فائدة له من : الكالم املوزون قصدا بوزن عريب فخرج بقولنا 

  :املوزونة كالبيت الثالث من قول بعضهم 
  ــــــــــ

  . ـ ويؤكد مجيع العروضيني هذا القصد ٧ ـ   معامل العروض والقافية ، للدكتور عمر االسعد ، ص ١
   .١١ص .  ـ ن ـ م ٢
 بن أمحد ، اخلليل. فأول من ألف يف األوزان ومجع األعاريض والضروب : (  ـ قال ١٣٥ص  . ١ج /  ـ  العمدة ٣

  ) .فوضع فيها كتابا مساه العروض استخفافا 
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١٦

ــولُ  ــه ط ــرو في مــا ع ــك ي هجو  
ــوالي  ــنِ الْم ــي ع محي ــب   والْكَلْ
ــولُ   ــاعلُن فَعـ ــستفْعلُن فـ   مـ
  ــه ــيس في ــت لَ ــا أَن ــت كَم يب

ــولُ   ــالبِ ط الْك ــوه ــي وج فو   
   ولَـــست تحمـــي وال تـــصولُ

 لُنفْعتــس ــولُ  مـ ــاعلُن فَعـ   فـ
   شــيٌء ســوى أَنــه فُــضولُ   
فالبيت الثالث من هذه األبيات األربعة مثلها من خملع البسيط إال أنه ال معىن له ، فال يعد                  

املوزون ، الكالم املنثور ، وبقولنا قصدا ، ما أتى موزونا بال قصد             : شعرا ، وخرج بقولنا     
جعله شعرا ، كما يف بعض آيات من القرآن حنو          ، أي ما كان وزنه اتفاقا ومل يقصد قائله          

 : }      هدعو فلخاَهللا م نبسحفإنه يطابق وزن الطويـل وحنـو         }إبراهيم / ٤٧/ فَال ت ،    :
 }      مهنساكرى إِالَّ موا ال يحبفإنه مطابق لوزن شطر البسيط ،       } األحقاف / ٢٥/ فَأَص ،

، فإنه على زنة جمزوء     }آل عمران    / ٩٢/  حتى تنفقُوا مما تحبونْ      لَن تنالُوا الْبِر  { : وحنو  
قيل وما جهل قصد قائله الشعر ال يعد شعرا إال إذا تكرر كبيـتني فـأكثر       . الرمل املسبغ   

لقيام القرينة حينئذ على قصد الوزن ، أما اآليات املارة فإذا استعملت على سبيل االقتباس               
  :د شعرا لوقوعها  يف كالم من يقصد الشعر كقول بعضهم البديعي ، فتع

ــا  ــونَ ممـ ــا الْمعطـ   أَيهـ
ــى {  تح ــر ــالُوا الْبِ ــن تن لَ

   كَرِهــوا إِذْ مــا يبــارونْ  
ــونْ    بحــا ت مــوا م   } تنفق

أما اآليات املارة فإذا اسـتعملت علـى سـبيل          { ونتوقف قليال قبل املتابعة لنناقش قوله       
   .١}اس البديعي ، فتعد شعرا لوقوعها يف كالم من يقصد الشعر االقتب

هذا القول ال نراه يستقيم مع ما نعتقده حول النص القرآين ، ألنه يف رأينـا ومعتقـدنا ال                 
  يتحول إىل شعر حىت حني مطابقته الوزن العروضي ، واهللا تعاىل نفى أن يكون كالمه

 ذا من العرب داخال حتت مسمى الشعر ، وكذَّب من قال:  
  . }النحل / ٨٠/ وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه إِنْ هو إِالَّ ذكْر وقُرآنٌ مبني {:قال تعاىل 

  .} احلاقة  / ٤١/ وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليالً ما تؤمنونَ { : وقال تعاىل 
  ـــــــــــــــــــــــ 

 / ٩٢البيت الثاين تضمني من اآلية  . ٥ علمي العروض والقوايف ، جلربان ميخائيل فوتيه ، ص  ـ   البسط الشايف يف ١
  .آل عمران 
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١٧

١٧

وما هـو   { ، وقوله   } إِنْ هو إِالَّ ذكْر وقُرآنٌ مبني     { الحظ قوله تعاىل عن النص القرآين       
فيما " البسط الشايف   " ف  إنه ينفي أن يكون شعرا ، لذا فنحن ال نقر مؤل          . } بِقَولِ شاعرٍ   

ذهب إليه ، ألنه يناقض عقيدتنا يف صلبها ، ويناقض إمياننا بأن النص القرآين ، نص فـوق        
النص الشعري ، كان وسيبقى ، وال يتحول إىل شعر حىت عندما نضمنه يف ثنايـا الـنص                  

  .الشعري 
ـ             ر املوزونـة ، وذات     ويف كتاب اهللا تعاىل الكثري من الصور البيانية والبالغية ، وحىت الفق

اجلرس اإليقاعي املنسجم ، فلو وافقنا على الرأي السابق ، فسوف تتسع الدائرة لتؤدي إىل               
قصيدة النثـر ، وليـست      " خلل يف الفهم الصحيح للمسمى الشعر ، وسنجد أن املسمى           

، سنجدها داخلة حتت لواء الشعر ، وال يستبعد أن يقدم دعاا واملروجون هلـا               " قصيدة  
هذه : ى نسخ آيات من كتاب اهللا تعاىل ، وجعلها أسطرا ، مث خيرج علينا أحدهم قائال                 عل

  .قصيدة  قرآنية والعياذ باهللا 
إن قبول اعتبار آيِ القرآن أو أي جزء من آياته شعرا ، حىت عند التـضمني ، يـؤدي إىل                

  . الكفر مبا أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :بسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ونتابع مع صاحب ال

لكن يشترط يف االقتباس الرتاهة واخللو مما يسيء باألدب ، فيجوز أن يكون يف معرض               { 
  :املدح أو املواعظ واحلكم والغزل املستوفية الرتاهة كقول بعضهم 

  لَست أَنسى اَألحباب ما دمـت حيـا       
ــروا    داعِ فَخــو ــةَ الْ ا آيــو   وتلَ
ــوعي ــسيح دمـ ــذكْراهم تـ   ولـ
  وأُناجي اِإللـه مـن فَـرط وجـدي       
ــي ل ــبفَه بِالْبِعــاد ــم   وهــن الْعظْ
  واســتجِب يف الْهــوى دعــائي إِنــي

  

ــصيا ــا قَ كانــوى م لنا لــأَو ــذْ ن م   
ــا   يكبا ودــج نِ ســي ــةَ الْب    خيفَ

 ةً وــر ــتقْت بكْ ــا اش ــشيا كُلَّم ع  
ــا  ــده زكَرِيـ ــاة عبـ    كَمناجـ
ــا  يلو كنــد ــن لَ م ــالُّلطْف    رب بِ
ــقيا  ش بعاِء رــد ــن بِال ــم أَكُ    لَ
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١٨

١٨

ــا  قحو ــراق الْف ــي ــرى قَلْبِ ــد فَ   قَ
ــي  بر ــت يفَناد مهــور ــى ن   واختف
        ـنلكيـاري وتبِاخ ـدعالْب ـكي لَم  

ــانِي   ــي خلِّي ــا خليلَ ــديي جوو  
  

ــا  ئًا فَرِيــي ــراقِ ش الْف مــو ــانَ ي    ك
ــا يفــداًء خ ــالمِ الــدجى نِ ــي ظَ ف   
ــضيا    ــدرا مقْ ــرا مقَ ــانَ أَم    ك
ــدي صــليا جلَــى بِنــارِ و١ أَنــا أَو

جتدر اإلشارة إىل أن صاحب البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف يرفض كل ما جاء               
وخرج بقولنا عريب ما مل يكن مطابقا       { : على أوزان سوى أوزان البحور املعروفة ، فقال       

عليه العرب كبحر السلسلة ودوبيت إىل آخـر الفنـون          ألوزان العرب بل خمترعا مل تنظم       
   .٢}السبعة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
   .٧ ـ ٦ ـ  البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ص ١
   .٦ص . م .  ـ ن ٢
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١٩

١٩

  نبذة عن اخلليل واضع علم العروض
 ١٧٠ / هـ ١٠٠(هو أبو عبد الرمحن ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، وقيل الفرهودي 

قال : ( وقال ياقوت  ٢}  هـ ١٧٤{ ، وهناك من قال إن وفاته كانت يف  ١) هـ 
كان غاية يف تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله ، أخذ عن أيب : السريايف 

عمرو بن العالء وروى عن أيوب وعاصم األحول وغريمها ، من أشهر تالميذه سيبويه 
 العروض وحصر أشعار العرب ، وكانت له معرفة واألصمعي ، وهو أول من استخرج

: واسعة باإليقاع ، وكان يقول الشعر فينظم البيت والبيتني ، وكان سفيان الثوري يقول 
من أحب أن ينظر إىل رجل خلق من الذهب واملسك فلينظر إىل اخلليل بن أمحد ، وكان 

م اخلليل وكتبه وهو يف خص أكلت الدنيا بعل: اخلليل عابدا زاهدا ، وقال النضر بن مشيل 
ال يشعر به أحد ، وللخليل من املؤلفات ـ كتاب اإليقاع ـ كتاب اجلمل ـ كتاب 
الشواهد ـ كتاب العروض ـ كتاب العني يف اللغة ـ كتاب فائت العني ـ كتاب النغم 

   .٣)ـ كتاب النقط والشكل وغري ذلك 
رة العربية ، وإنه مبدع مبتكر ، إن اخلليل أحد كبار العباقرة الذين هم مفخرة احلضا{ 

  : واالبداع عند اخلليل متمثل يف عناصر عدة منها 
أن اخلليل قد وضع أول معجم للعربية فلم يستطع أحد ممن تقدمه أو ممن عاصره أن 

فكان " كتاب العني " فقيض له أن ينتهي إىل ..... { .... } يهتدي إىل شيء من ذلك 
مل كبري جدا إذا عرفنا أنه من املعجمات األوىل يف تاريخ أول معجم يف العربية ، وهو ع

  .٤} اللغات االنسانية 
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .  هـ ١٧٠ ــ عدة تواريخ أحدها ـ ٧٧ / ١١ج /  ـ ذكر ياقوت احلموي يف ، معجم األدباء ١
   .٤٣٥/  ـ ذكر هذا أمحد اهلامشي يف ، جواهر األدب ٢
   .٧٧ ـ ٧٢ / ١١ج / اء  ـ معجم األدب٣
   .٧ص  . ١ج /  ـ كتاب العني ٤
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٢٠

٢٠

  سبب وضع العروض
  

  هل للعروض أصل ؟؟؟؟: سأل الْخليلَ بعض معاصريه 
 ، وفدت من املدينة حاجا إىل مكة ، فاسترعى نظري ١" والَ ينبئُك مثْلُ خبريٍ : " فقال 

  :شيخ قد أقبل على غالم له يلقنه 
  نعـم الَالَ  / نعم الَ   / عم الَالَ   ن/  نعم الَ   

< ××< | ×××< | ××< | ×××  
 فَعولُن  / فاعيلُنم  / فَعولُن /فاعيلُنم  

  ما الذي تقول لفتاك ؟؟: فقال اخلليل 

   ٢نعم الال/نعم ال / نعم الَالَ /نعم الَ 
<××< | ×××< |  ××< |×××     

 فَعولُن  / فاعيلُنم/ فَعولُن  /فاعيلُنم

  .علم يتوارثه اخللف عن السلف ، يقال له التنعيم : قال الشيخ 
   .    ٣] مفاعيلُن = فَعولُن  ـ  نعم الَ الَ = نعم الَ [ فأحكمته بعد أي : قال اخلليل 

ما ورد على لسان الشيخ هو وزن حبر الطويل ، وإذا نظرنا إىل الشعر العريب اجلاهلي 
إلسالمي حىت العصر العباسي مما وصل إلينا ، فإن النسبة الغالبة منه على حبر الطويل ، وا

  .أما  سبب ذلك فأمر جنهله 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .سورة فاطر  / ١٤/  ـ من اآلية ١
 تتألف من إشارات رياضية ألا" الطريقة الرياضية "  ـ هذه طريقيت يف التقطيع العروضي ، وهي من وضعي أمسيتها ٢

وستجد بيان ذلك يف  ] ٨ و ٧[ ، وقد وضعت طريقة أخرى للتقطيع العروضي ، وهي رقمية ، تتألف من الرقمني   
  .جداول التقطيع العروضي 

 ـ للشيخ جالل احلنفي ، ٢٩ص . العروض  /   ٩ ـ  املفصل يف العروض والقافية وفن الشعر ، لعدنان حقي ، ص ٣
  .ورمبا كانت التنغيم ، من النغم " نعم ال "  اجلميع يذكر اسم التنعيم ، من .وغريمها 
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٢١

٢١

  الكتابة العروضية
  

احلروف نوعان ، مشسية وقمرية ، واللفظ يكشف كل نوع منهما ، فاحلروف الشمسية 
لفظا ال كتابة ، ويظهر احلرف ) الم التعريف ( تسقط ) الم التعريف ( إذا اتصلت بـ 
ظهرت الالم ساكنة ) الم التعريف (  واحلروف القمرية إذا اتصلت بـ الشمسي مشددا ،

  .يف اللفظ 
 ، ل ، ظ ، ط ، ض ، ص ، ش ، س ، ز ، ر ، ذ ، د ، ث ، ت : [ احلروف الشمسية

   ] .ن
 ،    و ، هـ ، م ، ك ، ق ، ف ، غ ، ع ، خ ، ح ، ج ، ب ، أ :[ احلروف القمرية

   ] .ي
  :ا يف بيت شعر وقد مجعوا حروف اهلجاء كله

ــظٌ     الَح  ةــر ــشنِي ذو عثْ ــد غَ   قَ
××<   ×   |××<  ×    |×<                         ×                      

 لُنفْعتــس م  / لُنفْعتــس م  /لُنــاع   ف
  ــــــ

 أَزِف كْتــس ــج بِ ض بطَخــص ١ م  
×<<   ×  |×<<   ×    |×<×  

 لُنعتــسم / لُنعتــسم /لُنفــاع  

وقد كونوا من احلروف القمرية مجلة لتسهيل حفظ احلروف ، ومل يلتزموا بترتيبها  
، فكل حرف من حروف اجلملة ، هو حرف  ٢] ابغِ حجك وخف عقيمه : [ األجبدي 

، وقد اشتقت التسمية ) الم ساكنة ( هرت قبله ظ] الم التعريف [ قمري ، إذا اتصل بـ 
  مشددا ،     ) الشمس ( ، الحظ حرف الشني يف كلمة  ) الشمس والْقَمر ( من كلميت 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٧٠ ـ   النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان ، اليب حيان النحوي االندسي الغرناطي ، ص ١
  :و أول من مجع احلروف اهلجائية يف بيت واخلليل ه

           غَـتزسِ إِذْ بمثْـلِ الـشكَم دـوخ لْـقخ فص  
  ــــــــــ

ــارِ    ــالَء معط جــا ن ــضجيع بِه ــى ال يحظ

   .١١طبيقي ، ص عمر األسعد يف ،  علم العروض الت. نايف معروف و د . د : وذكره أيضا 
   .١٣ص . م ـ س .... /  ـ املفصل ٢
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٢٢

٢٢

تظهر  ) اَلْقَمر ( ويف كلمة ) اَش شمس ( سقطت لفظا ، وكتابتها " الم التعريف " و 
  ) .اَلْ قَمر ( الالم  ساكنة لفظا  وكتابتها   

هناك حروف ال تكتب يف العادة ، لكنها تكتب يف الكتابة العروضية ، ألن الكتابة 
،  هذا ، هذه ، هذي ، هذان [ العروضية تكون كما نلفظ الكلمة ، مثل ألف املد يف 

هذه الكلمات عند كتابتها عروضيا، فإننا ] هؤالِء ، أُولئك ، ذلك ، لكن ، رحمن ، اُهللا 
 الكن ، هاذا ، هاذه ، هاذي ، هاذان ، هاؤالِء ، أُوالئك ، ذالك ،[ نكتبها كما نلفظها 

 مانُ ، الَّالهححنن نلفظ األلف اليت تلي اهلاء  ، رغم أننا ال نكتبها يف " هذا " فكلمة ] ر
العادة ، وهناك احلروف الناجتة عن مد حركة روي بيت الشعر يف آخره ، وذلك ألن 

، ) علَمِ ( العرب ال تقف على متحرك وال تبدأ بساكن ، فلو قلنا إن آخر كلمة يف البيت 
فإن الروي هو حرف امليم ، وهو جمرور ، أي متحرك ، والعرب ال تقف على متحرك ، 

، نقف عليها ، وهذه الياء عروضيا ، ) ياء ساكنة ( لذا جيب مد حركة امليم حىت تتكون 
، وهذه الياء تكتب فقط يف التقطيع العروضي ، وال ] علَمي [ تكتب ، وتكون الكلمة 
  .صيدة تكتب يف البيت  أو الق

سنرى اآلن كيفية الكتابة العروضية من خالل الـحروف الشمسية والقمرية ، ونأخذ 
السني والراء ( ونعدمها آخر كلمتني يف بيتني شعريني ، وتكون ) الشمس والْقَمر ( كلميت 

وش ( ، ونضيف حرف الواو قبلهما ] اَلْ قَمَـ رو ] [ اَش شمـ سو [ حريف روي ، ) 
و شـ سو ) ( مـ رلْ قَمالشني يف كلمة الشمس فك إدغامها وظهرت              ) و
) اَلْقَمر ( ، األوىل ساكنة والثانية متحركة ، والم التعريف مل تظهر ، وكلمة ) شينني ( 

) واو ساكنة ( ظهرت القاف وقبلها الم ساكنة ، أما السني والراء فقد ظهرت بعدمها 
.  ركة كليهما ، والسبب كما قلنا ، ألن العرب ال تقف على متحرك ناجتة عن مد ح

ونعترب     ) جاَء الْولَد ( و ) جاَء الرجلُ ( مثالني من كلمتني متصلتني ، األوىل ،   سنأخذ
  .حريف روي ) الالم والدال ( 

رت الراء وظه) الم التعريف ( تكتب ـ جا َءر رجـ لُو ـ سقطت : جاَء الرجلُ 
  .حرفني ، ساكنا ومتحركا ، وظهرت واو ناجتة عن مد حركة الالم 
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 لَدو ــ ظهرت الم التعريف ساكنة ، : جاَء الْولَـ دتكتب ــ جا َءلْـ ـ و
  .وظهرت واو ساكنة ناجتة عن مد حركة الدال 

] ـ  ٍ ـ والْجر  ـ  ٌ   ـ والرفْع ـً النصب ـ [ التنوين يف حاالته االعرابية الثالث ، 
، عروضيا ) قَمرا ، قَمر ، قَمرٍ [ ، يف الكتابة العروضية يكتب نونا ساكنة ، ونأخذ كلمة 

والتنوين هو نون ساكنة تسقط كتابة وتبقى لفظا ، وال  ] نْ ، قَمرِنْ ، قَمرنْقَمر[ نكتبها 
  :ى طريقة التقطيع نأخذ اآلن بيتا لنر. يدخل التنوين اال على االمساء 

  :للمؤلف 
ــي  قَّظيت ــام ــالَ الْمن ــي ط تــا أُم ــالي ي ــدهم أَوص ــزاةُ بِحقْ الْغ ــع   قَطَ

  :قلنا إن الكتابة العروضية تكون كما نلفظ الكلمات ، وعليه فإن تقطيع البيت كاآليت 
     

ــالَ  ــي طــــ ــا أُمتــــ ــييــــ ــام تيقَّظــــ    الْمنــــ
  

 قَظي ـيق تـ م منا لَلْـ طا متي أُم يا

× × <× × × <× << × <× 

 علُن فا متـ علُن تفْـ مسـ علُن تفْـ مسـ

  
ــالي  ــدهم أَوصـــــ ــزاةُ بِحقْـــــ ــع الْغـــــ   قَطَـــــ

  
 لي صا أَو دهم حقْـ ةُ بِـ غُزا علْـ قَطَ

<< × <× << × <× × × × 

 لُن عو مفْـ علُن فا متـ علُن فا متـ
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٢٤

/ طالَ الْمنام / أُمتي { الحظ تقطيع البيت وكيف كتبنا الكلمات ، والحظ الكلمات 
  .يف عجز البيت } قَطَع الْغزاةُ { يف صدر البيت ، و } تيقَّظي 

  :بيت الحظ اآلن تركيب األحرف املقطعة ، ونكتفي حبروف عجز ال
وتد = علُن  ×>غُزا / سبب خفيف  = فا ×علْـ / سبب ثَقيلٌ  = متـ >>قَطَ { 

 موعجـ >>ةُ بِـ / متثَقيلٌ  = م ببقْـ / سفا ×ح =  فيفخ ببس / مهد<× لُنع 
 = موعجم دتو / ـ ×أَوتم =  فيفخ ببفي = فا ×صا / سخ ببس لْ ×يل / فع = 

 فيفخ ببدقق النظر جتد أن السبب الثقيل مركب من حرفني متحركني ، } س ،
والسبب اخلفيف مركب من حرف متحرك يليه حرف ساكن ، والوتد اموع مركب 

  .من حرفني متحركني يليهما حرف ساكن 
  :نأخذ بيتا آخر 

  :للمؤلف 
 مــي خم راخــص ــاس فَوضــى وال الن  

  ـــــــــــ
        مـيخسِ الْقَريـبِ مكـانَ بِـاَألم قَد  

 ـيِمو خيـ خمـ صرا وص ضى سفَو نا أَنْ
× × <× × × <× << × <× 

 علُن فا متـ علُن ـتفْـ مسـ علُن ـتفْـ مسـ
  
بِلْـ كا قَدـ نلْـ أَمـ قَريـ سـ بِميو خمـي 
× × <× × × <× << × <× 

 علُن فا متـ علُن ـتفْـ مسـ علُن ـتفْـ مسـ
، } متفاعلُن { وقسما كتب } مستفْعلُن { كما تالحظ فإن قسما من التفاعيل كتب 

 منقلبة عن تفعيلة أخرى ، ليست تفعيلة أصلية هنا ، بل هي} مستفْعلُن { وهذا يعين أن 
ساكنة التاء ، أي } متفاعلُن { بعد دخول اإلضمار عليها ، فصارت } متفاعلُن { هي 

  .} مستفْعلُن { الثاين املتحرك ، وتقرأ 
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  أنواع البيت الشعري 
ينقسم البيت الشعري يف العادة إىل قسمني ، الصدر والعجز ، وكل قسم ينقسم بدوره 

مني ، فالصدر يتكون من ـ احلشو والعروض ـ والعجز يتكون من ـ احلشو إىل قس
وألول جزء من { : والضرب ، وهناك من جعل الصدر ثالثة أقسام والعجز ثالثة أقسام 

  :الصدر الصدر ، وألول العجز ابتداء وملا سوى ذلك حشو 
  فَصدرا وحشوا قُلْ عروضـا وضـربها      

  

  ١ جـزاُء فَـاختلَف الْكُـىن     تغيرت األَ 

لكن يف البيت املشطور واملنهوك ، فالبيت عبارة عن قسم واحد يتكون بدوره من قسمني 
، وتكون العروض هي الضرب يف الوقت نفسه ، وهناك البيت " احلشو والعروض " 

  .فعيلة واحدة ، وهذا قليل الورود املسدوس وهو ما كان على ت
  البيت التام/ النوع األول 

  . الحظ أنه تام ، ألنه استكمل تفاعيله الست ، وهناك حبور من مثاين تفاعيل 
  البيت ازوء/ النوع الثاين  

  
ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي ملا سوى األربعة املارة وذلك إذا كان        { :  وقال يف اهلامش     ٩ص  . البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف         _ ١
، وبيت } البيت مثمنا كالطويل واملتدارك ، وإال فإذا كان مسدسا أصال مربعا استعماال كاهلزج واملضارع فال حشو له             

  . لصاحب اخلزرجية الشعر الوارد ،

            العجز              الصدر 
 الضرب      احلشو العروض      احلشو
لُنفْعتسم لُنفْعتسم لُنفْعتسم لُنفْعتسم لُنفْعتسم لُنفْعتسم 

××<× ××<× ××<× 

 

××<× ××<× ××<× 

           العجز             الصدر
 الضرب    احلشو    العروض   احلشو
لُنفْعتسم  لُنفْعتسم لُنفْعتسم   لُنفْعتسم  

 ××<× ××<× 

 

××  <×  ××<× 
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٢٦

الحظ هنا سقطت تفعيلة من كل شطر ، وهذا البيت ازوء من أي وزن كان ، طاملا 
  .سقطت من الصدر تفعيلة ومن العجز تفعيلة 
  البيت املشطور/ النوع الثالث 

الحظ هنا سقط نصف تفاعيل البيت أي شطره وبقي شطر ، مث الحظ أن العروض هي 
  . نفسها الضرب 

  البيت املنهوك/ النوع الرابع 
 الضرب/         العروض           احلشو 
لُنفْعتسم          لُنفْعتسم           

       ××<×         ××<× 
الحظ هنا سقط ثلثا تفاعيل البيت وبقي ثلث أي تفعيلتان ، فكأن البيت أك بإسقاط 

  . ثلثي تفاعيله 
  البيت املسدوس/ النوع اخلامس 

  
  
  
  

هذا النوع قل وروده يف الشعر العريب بل إنه نادر ، والبيت فيه يتألف من تفعيلة واحدة ، 
املشطور / حلشو والعروض والضرب ، وال بد من اإلشارة إىل أن ا/ لذا اعتربناها تشمل 
أشكال ال تكون يف مجيع البحور ، بل تكون يف بعضها ، وأكثر ما /  واملنهوك واملسدوس 

  .تكون يف الرجز 
  

 الضرب/   العروض                           احلشو

لُنفْعتسم     لُنفْعتسم            لُنفْعتسم 

××    <×        ××<×     ××<× 

 الضرب/ العروض 
لُنفْعتسم 

××<× 
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  أمساء البيت الشعري
  .وهو ما كان بيتا  واحدا ، وغالبا ما يكون يف احلكم واألمثال : البيت اليتيم 
وهو ما اتفق فيه إيقاع العروض والضرب ، ويكون يف بداية القصيدة ، : صرع البيت امل

   :أمحد شوقيقال / ويكون بالزيادة والنقص ، وال ميتنع وروده بعد البداية  
  رِيِم على الْـقاعِ بين الْبـان والْــعلَمِ       

××<  ×|×< × |××< ×<< |              ×  
  لُنفْعتسم/  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  

  

   ١أَحلَّ سفْك دمي في اَألشهرِالْحــرمِ     
<×<×<<|×  |××<  ×<<  |×  

  لُنفْعتم /  لُنفَع /  لُنـفْعتسلُن / مفَــع

  . إليقاع واملقدار تساوتا يف ا) اَلْعلَمِ ـ اَلْحرمِ ( الحظ كلميت 
  .أن ال يكون البيت مصرعا ، فتختلف العروض عن الضرب  : البيت املصمت

   :إلياس عبداهللا طعمةقال 
ــى  مح ــه ــلْ في فَه امــش ــي ال   وطَنِ

<<  ××<<   |   ××<<     |×  
    نالتفَع  /       ـنـال تفَع  / ــلُنفَـع  

  

ــتعسِ     ٢أَو ضـــريح للْغريـــبِ الـ
×<    ××    |×<  ××<<   | ×  

  نـالتفـاع  /   نــالتفاع / لُــنفَع  

هو البيت الذي يشترك شطراه يف كلمة ، أي أن يكون جزء منها يف و : البيت املدور
  :فهد أبو خضرة . قال  د / الصدر وجزء يف العجز  

ــا  ــامر النجم ــضيت أُس م   
<×<<   ×<     |  ×××  

 نلَتــاع ــاعيلُن / مفـ   مفـ
  

             ٣ت أَحكي عن  مـشاويري       }م { 
 <   × × × < |× × ×  

  ــيلُن ــا ع ــاعيلُن/ مف   مف

  ورد قسم منها يف الصدر ، واحلرف األخري منها يف العجـز ،            " النجمات  " الحظ كلمة   
    املوجود بني شطري البيت  ،  وهناك من}م { بيت الـمدور  يرمز له حبرف امليم  وال

  . } البيت املوصول أو املدمج { يسميه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٧٠ص . ٥ج / ـ املوسوعة الشوقية ١
  الرثائية  / ٥١٧ص .  ـ ديوان أيب الفضل الوليد ٢
  .حكاية جمنحة / قصيدة  / ٣٣٤ص  . ١ج / رية  ـ األعمال الشع٣
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٢٨

هو البيت الذي يسلم من علل الزيادة مع جواز دخوهلا عليه ، وأكثر مـا               :  البيت املعرى   
 = تـن + مـستفْعلُن   ( يكون يف ازوء ، ألن الزيادة تعطيه إيقاعا مجيال ، ومثال الزيادة             

  نالتفْعتسعن أصلها إىل قراءة جديدة و        ، الزيادة حولت التفعيلة   ) م  "  نسبب خفيف   "  ت 
، والزيادة ال تكـون إال يف آخـر         }مستفْعلُن  { يدخل على قسم حمدد من التفاعيل منها        

  .البيت ، أي يف الضرب 
  :للمؤلف 

 ــق عاش ــك أَن ــت معزو  
<<×<   ×<<   |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن/ متفـ   متفـ
  

   كمولَذيذُ نو   بقـالَ كـاذ  
<<×< ×<<   |×<××  

 لُنفـــاعتم /نالتفـــاعتم

  . إذا كان عدد األبيات بيتني إىل ثالثة ، وقيل ما كان أقل من سبعة أبيات : النتفة 
  . ١من سبعة أبيات فما فوق ، وتسمى قصيدة : القطعة 

 وغري ذلـك ،     وهناك أمساء كثرية مثل األخرم واألخرب واألثرم واألثلم واألخزم واألشتر         
  .لكن وقفنا عند ما يرد بكثرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وليست القصيدة إال ثالثة أبيات ، فجعل القصيدة ما كان على " نقال عن األخفش  / قَصد / مادة :  ـ ويف اللسان ١

تسميته ما كان على ثالثة أبيات قصيدة ، قال وذلك ل. ويف هذا القول من األخفش جواز : ثالثة أبيات ، قال ابن جين 
والذي يف العادة أن يسمى ما كان على ثالثة أبيات  أو عشرة أو مخسة عشر قطعة ، فأما ما زاد على ذلك فتسميه : 

  " .العرب قصيدة 
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  ضرائر الشعر
وضرورات الشعر كثرية تعلم باالستقراء من كتب العربية        { : قال صاحب البسط الشايف     

لفية ابن مالك وموادها فـي مواضع متفرقة وقد مجعت منها عشرة أنواع يف الـشعر          ، كأ 
  :املنسوب إىل الزخمشري وهو قوله 

  ضرورةُ الشعرِ عـشر عـد جملَتهـا       
 ــك رِيحتــكانٌ و إِسو رــص ــد وقَ م  

  

ديدــشتو فيــفختــلٌ وصوو قَطْــع  
     ثُـم فـرصو فرص عنمو  ديـدع١ ت

  " .وحتريك " إضطرته ضرورة الوزن إىل حتريك الياء من 
وذكر أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد احلضرمي االشبيلي ، املعروف بابن عصفور ، ما 

اعلم أن الشعر ملا كان كالما خيرجه الزيادة فيه والنقص منه عن : ( حيتمله الشعر قال 
ما ال جيوز يف الكالم ، " فيه " ، أجازت العرب صحة الوزن ، وحييله عن طريق الشعر 

  .   إضطروا إىل ذلك أو مل يضطروا إليه ، ألنه موضع ألفت فيه الضرائر 
 وأحلقوا الكالم املسجوع يف ذلك بالشعر ، ملا كانت ضرورة يف النثر أيضا هي ضرورة 

 التنوين من فحذفوا" شهر ثرى ، وشهر ترى ، وشهر مرعى : " دليل ذلك قوهلم . النظم 
  . ألنه فعل فلم ينون لذلك " ترى " اتباعا لقوهلم " مرعى " ومن " ثرى " 

الضيح والريح ، فأبدلوا احلاء ياء اتباعا للريح ، واألصل الضح ، حكـى              : وكذلك قالوا   
  : ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . ذلك اخلليل وأبو حنيفة الدينوري 

واألصل موزورات ، ألنه من الوزر ، فأبدلوا الـواو          " مأزورات غري مأجورات    ارجعن  " 
  .وقد جاء مثل ذلك أيضا يف فواصل القرآن  لتتفق . ألفا اتباعا ملأجورات 

   } ٦٧/ فَأَضلُّونا السبيالَ ـ األحزاب {  :قال تعاىل 
" السبيالَ "  فزيادة األلف يف  }١٠/ وتظَنونَ بِاِهللا الظُّنونا ـ األحزاب { :وقال سبحانه 

 ا " ومبرتلة زيادة األلف يف الشعر على جهة اإلطالق "  الظُّنون.  
  : ولكون السجع  جيري جمرى الشعر ساغ أليب حممد احلريري أن يقول 

  ــــــــــــــ
  .١٥٨ص . البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف    ـ١
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٣٠

٣٠

ب االنتساب ، وخيبط يف أساليب يتقلب يف قوالفألفيت فيها أبا زيد السروجي ي" 
   .  ١) فأشبع الكسرة يف قوالب اتباعا ألساليب " االكتساب 

واعلم أخي القارئ أن كثريا من اجلوازات اليت نوردها ، ال تستعمل اليوم ، رغم ورود 
 الشواهد عليها قدميا ، وإمنا توسعنا يف ذكرها ليعلم القارئ أن اجلوازات عارض يعتري

  :البيت الشعري ، فال يتحرج من ذلك ، وهذه بعض الشواهد على ضرائر الشعر 
  .وما شابه ) عزةً = مكَّةً ــ عزةَ = مكَّةَ : ( ـ  صرف ما ال ينصرف ١

  :قال النابغة 
نفَعـــدلَيو  دقَـــصائ  ـــكنيأْتفَلَت  

  .فصرف قصائد 
ــوارِ  ــوادم اَألكْ ــك  قَ إِلَي شــي ٢ج  

   .)ياعدِيا = ياعدِي : (  ـ تنوين املنادى ٢
  :قال املهلهل بن ربيعة 

 ــت ــي وقالَ ــدرها إِلَ ص تبــر ض  
  :قال األحوص 

ـــلَيها   ع ــر ــا مطَ ــالم اِهللا ي س  
  

ــك اَألواقــي قَتو ــد ــديا لَقَ ــا ع   ٣ي
  ك

المالــس طَــريــا م ــكلَيع لَــيس٤و  

  .يف صدر البيت  ، وترك صرفه يف عجز البيت " مطر " صرف 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٧ـ  ضرائر الشعر  ، البن عصفور االشبيلي ، ص ١
ألـف  "  الظُّنونا ـ الـسبيالَ  " مسى األلف من  : ٢١٢، المحد بن احلسن بن شقري ، ص " وجوه النصب " ويف احمللى 

  . وأما ألف اخلروج والترمن فال تكون إال يف رؤوس اآلي أو عند القوايف ، وإمنا فعلوا ذلك لبعد الصوت :  اخلروج فقال 
  " .فَأَضلُّونا السبيالَ " ومثله " وتظُنونَ بِاِهللا الظُّنونا : " من ذلك قوله 

   وأَمسى الشيب  قَد ورِثَ الشبابا***ا                                               أَقلِّي الَّلوم عاذلَ والْعتاب:  قال جرير 
  . والباء ال يلزمه اإلعراب إذا كان يف أوله ألف والم ، ولكنه إمنا  دخله للترمن وبعد الصوت ، ومثـله كثري  

  ) .د أَصابا وقويل إِنْ أَصبت لَقَ : ( ٨٩ص .عجز البيت يف ديوان جرير 
   .١٣ص . ضرائر الشعر  / ١٢١ص .  ـ الديوان ٢
وقيل البيـت  } .. يا عديا { ويف هامش الصفحة من ضرائر الشعر ورد البيت برواية  . ١٧ص .  ـ ضرائر الشعر  ٣

  ) .تك اَألواقي يا عديا لَقَد وقَ ( ١٢٦ص . ويف املسائل العسكريات . والرفع والنصب جائز . لعدي أخي املهلهل 
   .١٦ص . ضرائر الشعر  ـ  ٤
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٣١

٣١

  :وزيادة حرف اإلشباع ) غناء = غىن : ( ـ مد املقصور ٣
  :قال ابن هرمة 

  فَأَنــت مــن الْغوائــلِ حــني ترمــي
  .مبنتزح / يريد 

ــزاحِ   تنـــالِ بِم ــن ذَم الرج م١و  

  : الشاعر وقال
  أَيهــا الْعائــد الْمــسائلُ عنــا   

  .وبودك / يريد 
ــانِي   ــرى أَكْف ت ــو ــك لَ   ٢وبِودي

  :وقال زهري بن أيب سلمى 
مــه لَبوس ضــارِيات ــود ــا أُس   علَيه

  .سوابغ : يريد 
ــلُ بقُهــا النرخال ي ــيض ــوابيغُ ب ٣س  

  :قال الشاعر 
ــن  الْعقْــرابِ    ــاِهللا م ــوذُ بِِ   أَع

  .العقرب / يريد 
ــابِ ــد اَألذْنـ ــشائِالتِ عقَـ   ٤الـ

  :قال الراجز 
ــامِ   ــائَتي دره ــدي م نأَنَّ ع ــو   لَ

ــت د عتــرامِ الب ــي ح ــي بنِ ا فار  
ــامِ  ــك الْهم لالْم شــي ع تــش عو  
ــامِ ــال خات ــي اَألرضِ بِ ف تــر س٥و  

  .درهم ـ خامت  : يريد
  ـــــــــــــــ

  ٢٤ص .  ـ  ضرائر الشعر ١
  ١٦٨ص .  ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ٢
  .ص .  ـ  ن م ٣
   .٢٤ص .  ـ  ضرائر الشعر ٤
   .٤٧٦ ص أليب العالء املعري ، الصاهل والشاحج ،  ـ  ٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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٣٢

٣٢

  :وقال الراجز 
ــولْ   ــاة عطْب ــاةٌ كَالْمه ــود أَن خ  

ــولْ كَأَن ــا الْقَرنفـ ــا ريقَتهـ   ١مـ
  .القرنفل : يريد 

  :وقال اآلخر  
  اُهللا يعلَــم أَنــا مــن تحملنــا   
  وأَننِي أَينمـا يثْنِـي الْهـوى عنقـي        

  .فَأَنظُر : يريد 

الر مــويــورـِنا ص   حيــلِ إِىل أَحبابــ
        ظورنـو فَـأُنـوا أَدممثُمـا ييح ن٢م  

  :قال امرؤ القيس 
 ةــو ــاحنيِ لقْ ــاِء الْجن ــأَني بِفَتخ   كَ

  .شمايل : يريد 
 نم فُوفي    دالـيمش طَأْطَـأْت قْبان٣ الع  

  :بيت نسبه ابن عصفور إىل الفرزدق 
       ةي كُـلِّ هـاجِرصى فداها الْحفي ينت  

  .الصيارف : يريد 
ارِيفيالــص ــاد ــدراهم تنقَ ــي ال   ٤نفْ

  :األخطل 
ــتالءً  ــتلني اخـ ــواعيد يخـ   وسـ

  .وسواعد : يريد 
ــريِ  ــلَّ مط ــرنَ كُ طي يــال   ٥كَالْمغ

  ــــــــــــ
   .٤٧٦ص .  ـ  الصاهل والشاحج ١
بلفـظ  : أنـشدمها الفـراء    : ١٢١ص  . ١ج /  للبغدادي ويف خزانة االدب . ٤٧٦ص .  ـ الصاهل والشاحج  ٢

  :حوثـما بدل  أينما وحيثـما 
  )  من حوثـما سلكوا أدنو فأنظور ****** وأنين حوثـما يثين اهلوى بصري                                          ( 
   .٢٧ص .  ـ  ضرائر الشعر ٣
 ٤٢٦ص  . ٤ج / ويف خزانة االدب للبغدادي. ديوان الفرزدق والبيت غري موجود يف . ٢٧ص .  ـ ضرائر الشعر  ٤
 ) راهيمالد فْين. (....  
   .٤٧٨ص .  الصاهل والشاحج  ـ ٥
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٣٣

٣٣

  :اهلذيل 
ــةٌ ــلٌ وغَمغمـ ــِسي أَزاميـ   وللْقـ

  .أَزاملَ : يريد 
  ١حس الشمالِ تسوق الْمـاَء والبـردا      

  )حمرا = حمراُء (  ـ قصر املمدود ٤
  :قال الشاعر 

ــا   ــالظَّواهرِ منه ــاس بِ لَ النــز أَن  
  .بطحاءها : يريد 

ــا   ــِسه بطْحاهـ ــوا لنفْـ   ٢وتبـ

  :وقال اآلخر 
ـ ترامت بِه النسوانُ حتـى رمـوا           هبِ

  .وراء : يريد 
  ٣ورا طُرقِ الـشامِ الْـبِالد اَألقاصـيا       

  :وقال اآلخر 
           فَرإِنْ طَـالَ الـسا وعـنص ـنم دال ب  

  .صنعاء : يريد 
 ــر ــود وانعقَ ــلُّ ع ــى كُ نحإِنْ ت٤و

  :وقال الراجز 
       ـرأَعـايل الْب ـنم ـجوزع جـاَءت  
ــر ح ــت ــه وقالَ يح ــت ــد تركَ   قَ

  ــر مالْح ــق نع ــت ــم أَمالَ   ٥ ثُ
  .احلمار : يريد 

  
  ـــــــــــــ

   .٤٧٨ص . الصاهل والشاحج  ـ ١
   .٩٠ص .  ـ ضرائر الشعر ٢
   .٩٠ص . ضرائر الشعر  ـ ٣
  . ذكر صدر البيت ٩٠ص . ويف ضرائر الشعر  . ٢١٩ص  . ٢ج . /  ـ كتاب العني ـ مادة ـ عود ٤
   .٤٤٨ص . الصاهل والشاحج  ـ ٥
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٣٤

٣٤

  ) .حارِ = مالِ ــ حارِثٌ = مالك : (  املنادى  ـ الترخيم لغري٥
  :قال املعري 

 ــة علَو ــن م ــت ــا قُلْ فم  
  .مليس / يريد 

ــمِ   ــا لَ ــا ي ــي بِن م١ أَل  

  :عمرو بن امرئ القيس 
  قَــد ممعالـــم ديالــسيــا مــالِ و  

  .يا مالك : يريد 
ــض عب هــر طبيرِفــس ــه ال   ٢  رأْيِ

  ) .مِرداس = مِقْداد ـ مِرداسا = مِقْدادا : (  ـ إمهال تنوين املنصرف ٦
  :قال عباس بن مرداس 

 ــابِس ــصن وال ح ــانَ ح ــا ك   فَم
  .مرداس / ترك صرف 

  :قال ابن قيس الرقيات 

ــان مــردا    ٣ س يف مجمــعِيفوق

ـ         ومصعب حـني جـد اَألمـ
  .مصعب / ترك صرف 

ــا    }م {  ــا وأَطْيبه ــر أَكْثَره   ٤ ـ

  :قال ذو اإلصبع 
ـ   ــ ــدوا عام ــن ولَ ممو  

  .عامر / ترك صرف 
ــ  }م {  ــرضِر ذو الطُّ ذو الْع٥ولِ و  

  ــــــــــــــ
   .١٥٠٧ ، ص ٣اللزوميات أليب العالء املعري ، ج  ـ  ١
   .٣٠٩مجهرة أشعار العرب ، للقرشي ، حممد بن أيب اخلطاب ، ص  ـ  ٢
: قال املـربد   ( ١٤٨ص  . ١عمر ،  ج ويف خزانة األدب للبغدادي ، عبد القادر بن  . ٧٨ص . ضرائر الشعر  ـ  ٣

وللمربد اقدام يف رد ما مل يرو ، مع أن البيت  : قال ابن مالك يف التسهيل     " مث عقب   " يفوقان شيخي يف جممع     " الرواية    
  . ذكره بلفظ مرداس ١٥٣ويف ص " بذكر مرداس ثابت 

   .٧٨ضرائر الشعر ، ص   ـ ٤
   .٧٩ ـ ضرائر الشعر ، ص ٥
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٣٥

٣٥

  : مهزة الوصل  ـ قطع ٧
  :قال لبيد 

ــدنا   ــشتاِء ولي ــي ال ف رــاد   وال يب
  .قطع مهزة الوصل يف القدر 

ــالِ  ــرِ جِع يــا  بِغ ــدر ينزِلُه ١ اَلْق  

  :وقال اآلخر 
ــه ــى أَلْواح ــدد عل ج بــذْه م  أَو  

  .اطقِ الن/ قطع مهزة الوصل يف 
  ــوم ــور والْمخت ــاطق الْمزب ٢ الن  

  :وقال قيس بن اخلطيم 
  ــه فَإِن ــر نِ ســي ثناال زــاو   إِذا ج

  .قطع مهزة االثنني 
قَمــني ــديثــثريِ الْح   ٣ بِنــشرٍ وتكْ

  :وقال مجيل بثينة 
ــيمةً  ــسن ش نِ أَحــي ثنأَال ال أَرى ا  

  .قطع مهزة اثنني 
  ٤ على حدثان الدهرِ مني ومن جمـلِ      

  ) . مجري ام عامرِ : (  ـ وصل مهزة القطع ٨
  :قال أبو األسود الدؤيل 

ــضلٍ  عــرٍ م أَم بر ةــري ــا الْمغ   ياب
  .يا أَبا / يريد 

ــدها ــي وال نكْرِ مــالْم ــه  بِ تج٥ فَر  

  
  ـــــــــــــ

   .٤١ ضرائر الشعر ص  ـ ١
  .٤١ص .  ـ ضرائر الشعر ٢
   .١٦٤ص . ديوان العذريني  . ٤٢ص . ـ ضرائر الشعر ١٦٢ص . الديوان   ـ ٣
   .٤٢ص .  ـ ضرائر الشعر ١٣٢ص . ديوان العذريني  ـ ٤
   .٧٦ص .  ـ ضرائر الشعر ٥
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٣٦

٣٦

  : وقال أمية بن أيب عائذ 
    ـدجاليـا بـا م كنري ععش تأَال لَي  

  .يا أبا : يريد 
  ١ أَاَلْجِد هذا منـك أَم أَنـت تهـزِلُ        

  :وأنشد األخفش 
  تضب لثات الْخيـلِ فـي حجراتهـا       

  .يريد أَزملَ ، وهو الصوت املختلط 
  ٢وتسمع من تحت الْعجاجِ لَها ازمـالَ      

  :وقال حامت الطائي 
ــوه ــاأَب ــات امهاتن ــي واُألمه   م أَبِ

  .أُمهاتنا : يريد 
  ٣ فَأَنعم ومتعنِي بِقَيسِ بـنِ جحـدرِ       

  :وقال أبو زيد الطائي 
ــةً إِذْ صــاروا ثَمانِي رــد ــن اكْ   وأَيقَ

  .أَكْدر : يريد 
  ت نِ     أَنْ قَدبِــالثُّم ـتيلُ الْبأَه د٤ فَر  

  :وأنشد أبو علي 
ــا  قُعرــسونِي ب ــلْ فَالْبِ أُقات ــم   إِنْ لَ

ـِسونِي / يريد    .فَاَلْب
ــا  عبن أَريــد ــي الْي ف ــات   ٥ وفَتخ

  ) .اََألجلَلُ = اَلْعلي  اَألجلُّ : ( ـ فك االدغام ٩
  :قال العجاج 

  
  ـــــــــــ

   .٥٣٦ص  . ٢ج / شرح أشعار اهلذليني  ـ ١
  .مادة زملَ / لسان العرب  ـ ٢
   .٧٦ص .  ضرائر الشعر  ـ ٣
   .٧٦ص .  ـ  ضرائر الشعر ٤
   .٧٧ص .  ضرائر الشعر  ـ ٥
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٣٧

٣٧

  ١ و الْوجا مـن أَظْلُـلٍ وأَظْلُـلِ       يشكُ
  .من أظل / يريد 

  :وقال أبو النجم 
ــلِ  ــاللِ اَألجلَ ــذي الْج ا لــد بعت  

  .اََألجلِّ : يريد 
  ٢ اَلْواسعِ الْفَضلِ الْوهـوبِ الْمجـزِلِ     

} اَلْحمد للّه الْعلي اَألجلَلِ { والرواية املعروفة 

  :وقال اآلخر 
  ٣حتى إِذا الَّليلُ علَيـه ادلَهممـا      

  .ادهلم : يريد 
  :وقال اآلخر 

 ئـــاملَل نِـــيإِنَّ بدهـــدهز   
  .موده / يريد 

       هددـوم ـنم مدورِهص نم ي٤ مـا ل  

  :وقال زهري بن أيب سلمى 
ــم ــا لَ ــشكَّة إِالَّ يلْقَه ــلٍ بِ باس  
  .مستعد : يريد 

  ٥ مـستعدد  حـازِمٍ  لْحوادثَا يخشى

  
  

  ــــــــــــــ
 األظـالل  واجلميـع  ، البعري منسم باطن : واألظل ١٥٠ ص . ٨ ج / العني كتاب ويف . ١١ص . الشعر ضرائر ـ  ١
   :الرمة ذو قال . أظلُّ هو وإمنا ، التضعيف أظهر ) . وأظلل أظلل من الوجى تشكو: ( قال

   مهيوم السأْوِ بعيد األظلِّ دامـي
  .١٧١ص الشايف البسط ـ ٢
   .١٢ص .  ـ ضرائر الشعر ٣
  .١٢ص .  ـ  ضرائر الشعر ٤
   .٤٣٦ص .  ـ  الصاهل والشاحج ٥
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٣٨

٣٨

 أَفْعـلِ،  لَـم = أَفْعـلْ  لَم { هوضرب الشعر عروض يف ازوم املضارع آخر حتريك ـ١٠
  . } املصرع العروض ويف ، أفعلي مل / رويا األخري احلرف كان إذا احلركة واشباع
   :القيس امرؤ قال

  أَال أَيها الَّليـلُ الطَّويـلُ أَال انجلـي        
  .انجلِ ، ألنه فعل أمر : يريد 

  ١بِصبحٍ ومـا االصباح منـك بِأَمثَـلِ      

  .ـ إثبات حرف العلة ١١
  :قال جرير 

  فَيوما يجاذبن الْهـوى غَيـر ماضـيٍ       
  .غَير ماضٍ / يريد 

  ٢ويوما ترى مـنهن غــوالً تغـولُ       

  :نسبا إىل جرير بيتان آخران 
        يجـائ ـتـى أَنتري مدما ت كرملَع  
 ــه ــاةَ كَأَن ــذَّ الرم ب ــد ــراه وقَ ت  

  .مصغٍ . جاٍء : يريد 

  ولكن أَقْصى مـدة الْعمـرِ عــاجِلُ       
      ـدالْخ يغـصم مهنالبِ عالْك ٣أَمام  

  :وقال الفرزدق 
هتوجلًى هواِهللا م ُ   فَلَو كـانَ عبد

  .موىل موالٍ / يريد 
ــا  يوالىل مــو اِهللا م ــد بع ــن لك٤و  

 
  :وقال اآلخر 

ــتجِبع ــد ــاقَ يليعي ــن مــي و نم   
  .يعيلَ : يريد 

ــا   يلقْلَوــا م ــي خلقً ــا رأَتنِ ٥لَم  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢١ص .  ـ  شرح املعلقات السبع للزوزين ١
  .}يوما يجارين الْهوى غَير ما صبا فَ{  :٥٦٨ص . رواية ديوان جرير  . ٣١ص.  ـ  ضرائر الشعر ٢
  .البيتان غري موجودين يف ديوان جرير  . ١٦٧ص .  ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ٣
  .البيت غري موجود يف ديوان الفرزدق  . ٣١ص . ـ  ضرائر الشعر ٤
 أن البيت للفرزدق ، ولـيس  ١٨٤، ص  ويف املسائل العسكريات ، اليب علي الفارسي  / ٣٢ص .ضرائر الشعر  ـ  ٥

  .يف ديوان الفرزدق 
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٣٩

٣٩

  .ـ حذف عالمة االعراب واستبداهلا بالتسكني ١٢
  :قال امرؤ القيس 

ــستحقبٍ م ــر غَي بــر أَش موــالْي   فَ
  .أَشرب : يريد 

ــلِ ــن اِهللا وال واغـ ــا مـ   ١ إِثْمـ

  :ر وقال جري
    زِلُـكُمنم ـوازفَاَأله منِي الْـعسريوا ب  

  .تعرِفُكُم / يريد 
       بـرالْع ـرِفْكُمعى فَمـا تتري رهن٢ و  

  :وقال اآلخر 
  دــي ــلِ س قْتــا بِم ــاعٍ يخبرن   ون

  .يخبرنا : يريد 
  ٣ اَألنامـلُ  علَيـه  وجـد  مـن  عتقَطَّ

  . ـ تسكني املتحرك ١٣
  :قال الشاعر 

  ــف ــلِّ مثَقَّ ــدماة وكُ ــلِّ م   بِكُ
  .معدنِه : يريد 

         ـهبـرِ جالحي الْبف هندعم نم قَّاهن٤ت  

  :ضاعي وقال دريد بن د الق
ــا ويــدا كَف رهالــد ــي   أَنحــى علَ
  أَقْـــسم ال يـــصلح إِالَّ أَفْـــسدا

ــدا  ــِسده غَ ــوم ويفْ الْي هحلــص ٥ ي  
  .يفِْسده : يريد 

  ــــــــــــ
   .٧٢ص . ضرائر الشعر  ـ ١
  ) .ونهر تريى فَلَم تعرِفْكُم الْعرب : ( رواية الديوان  . ٧٣ص .ضرائر الشعر   / ٦٨ص .الديوان  ـ ٢
   .٣٧ص  .ضرائر الشعر  ـ ٣
   .٧٤ص .  ـ ضرائر الشعر ٤
   .٤٧٩ص . ـ الصاهل والشاحج ٥
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٤٠

٤٠

  : من أهل السراة وقال رجل
تيقِ أُخيلُهالْع تيلَدى الْب فَبِت  

  .لَه : يريد 
ــان ــه أَرِق ــشتاقان لَ م ــواي   ١ ومطْ

  :ـ اضمار حرف اجلزم وإبقاء عمله ١٤
  :قال أبو طالب 

  محمد تفْـد نفْـسك كُـلُّ نفْـسٍ        
  .تفد نفسك ل/ يريد 

  ٢ إِذا ما خفْـت مـن شـيٍء تبـاالَ         

  :وقال اآلخر 
ــا    ــه داره يابٍ لَدــو بل ــت   قُلْ

  .لتيذن / يريد 
ــذَنْ  فَــإِني حمؤهــا وجارهــا ي٣ ت  

  :وقال اآلخر  
         رـي شـاعأَن معـزكــانَ ال ي نم  

  .فليدن : يريد 
  ــر ــه الزواجِ هنــي ت ننُ مــد ٤ فَي  

 ـ حتريك نون التثنية بالفتح بدل الكسر ختفيفا ، وبالرفع ، وحتريك نون اجلمع ١٥
  :بالكسر 

  :قال رؤبة 
ــا اَأل ــرِف منه ــاأَع ــف والْعينان ن  

ــا  ــبها ظَبيانـ ــرينِ أَشـ   ٥ومنخـ
  .العينني / يريد 

  ـــــــــــــــ

   .٤٨٠ص .  ـ الصاهل والشاحج ١
   .١١٧ص .  ـ ضرائر الشعر ٢
   .١١٧ص . ـ ضرائر الشعر ٣
   .١١٧ص .ضرائر الشعر  ـ ٤
   .١٧٠ص . ـ ضرائر الشعر ٥
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٤١

٤١

  :ويف رواية 
ــا ــدنا ديوانـ ــسلْمى عنـ    إِنَّ لـ
ــا   فُالن ــه نابــا و ــزى  فُالن أَخ   
ــا مانز تــر ما عــوز ــت عج كان   
ــسانا   ئَها إِحــي ــرى س ت ــي هو   
ــصرانا  ن تــد ــد ولَ ــصرانةٌ  قَ ن   

 ــد ــا الْجي ــرِف منه ــا أَع    والْعينان
ــا  ــبها ظَبيانـ ــان أَشـ   ١ ومقْلَتـ

  :وقال هوبر احلارثي 
 ــت أَلَّبت مــو ــانُ ي ــصرعنا النعم بِم  
ــةً   نطَع ــاه ــين أُذْن ــا ب نم دوــز ت  

  .أذنيه / يريد 

  علَينا تمـيم مـن شـظًى وصـميمِ        
  ٢ دعته إِلَى هـابِي التـرابِ عقـيمِ       

  :وقال رؤبة 
ــانُ  ــي الْقُنـ ــا أَرقَنِـ ــا أَبتـ   يـ
   فَـــالْغمض ال تطْعمـــه الْعينـــانُ
ــنانُ أَس ــه ــلِ برغــوث لَ أَج ــن م   
ــدانُ نـــنا د ـــوضِ فَوقَ   ٣  وللْـبع

 ريدي / نانيالْع.  
  ـــــــــــ

يعزى هذا الرجز إىل رجل من ضبة ، وهو : وقال احملقق يف هامش الصفحة  . ١٠٧ص .وجوه النصب / احمللى  ـ ١
  .يف ملحقات ديوان رؤبة 

وال يتوقف األمر على الشعر الفصيح ، ففي الغناء العامي وقع مثل هذا ،  . ١٠٧ص .وجوه النصب /  ـ  احمللى ٢
  :فاملغين العراقي كاظم الساهر يف أغنية له يقول فيها 

 }الَّلِ الشش  ثورنرِ الْمع  / فانالطَّرع بالععلى الطرفني / يريد } يِت .  
   .١٧٢ ـ ١٧١ص . ـ ضرائر الشعر ٣
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٤٢

٤٢

  :وقال جرير  
ــا   نم ســي ــةَ لَ نيرع ــن م ــرين ع  
ــاحٍ    ــي رِي ــرا وبنِ ــا جعفَ   عرفْن

  .آخرين / يريد 

   برِئْــت إِلَــى عرينــةَ مــن عــرينِ
  ١ا زعــانِف آخــرينِ  وأَنكَرنــ

  : ـ إثبات التنوين والنون يف اسم الفاعل ١٦
  :قال الشاعر  

  ــن ــلُّ ظَ ــي كُ ظَنري وــا أَد   وم
  .أمسلمي / يريد 

  ٢أَمسلمنِي إلَـى قَـومي شـراحي       

  :وقال اآلخر  
 ــه روناآلمو ــر يلونَ الْخــائ ــم الْق ه  

  .واآلمروه : يريد 
  ٣إِذاماخشوا من محدث اَألمرِ معظَما     

  :وقال آخر  
هرونــضتحم ــاسالنو ــق فتري  لَــمو  

  :وقال آخر  
      وِ الْفَـالةـرس ـنلِ اُهللا منِـي هريِحم   

  .مرحيي / حمتضروه : يريد 

      قُـهواهر فنيـتعدي الْمأَيا وميع٤ج  
  ك

      الْكَـوانِس هـارنِي النمقَـسا تلَم٥و  

  
  
  

  ــــــــــــ
   .١٧١ص . ــ ضرائر الشعر ٧٢٨ص .لديوان ا ـ ١
   .١٨ص .ضرائر الشعر  ـ ٢
   .١٨ص . ـ ضرائر الشعر ٣
   .١٩ص . ـ ضرائر الشعر ٤
   .١٨ص . ـ ضرائر الشعر ٥
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٤٣

٤٣

  : ـ حذف نون املضارع يف األفعال اخلمسة بدون وجود حرف نصب ١٧
  :قال أمين بن خرمي  

مـــوالَهأَم ـــاسبوا النـــصغإِذْ يو  
  . نون يغصبون حذف

ــصبوا    غي ــم ــوهم ولَ   ١إِذا ملَك

  :وقال اآلخر  
ــدلكي   ــييت ت ــري وتب أَس ــت   أَبي

  .وتبيتني تدلكني / يريد 
     يالــذَّك كسالْمرِ وبنبِالْع كهج٢و  

  :وقال اآلخر  
  واَألرض أَورثْـــت بنِـــي آدامـــا

  .ما يغرسوا / يريد 
ــا   اما  أَيرــج ــوها ش ــا يغرِس   ٣م

  : ـ وكذلك إثبات النون يف األفعال اخلمسة مع وجود اجلازم ١٨
  :قال الشاعر  

    ـنم الَ فَـوارِسلَو    هِمتـرأُسـمٍ وعن   
  .مل يوفوا : يريد 

  ٤يوم الصلَيفاِء لَـم يوفُـونَ بِالْجـارِ       

  : ـ رد حرف العلة احملذوف حبرف اجلزم ١٩
  :قال رؤبة  

  ـــــــــــــ
   .٨٥ص .ضرائر الشعر  ـ ١
   .٨٥ص .ضرائر الشعر  ـ ٢
أال { :  ذكر األبيات السابقة ، مث قـال  ٣٤٠ص  . ٨ج / ويف خزانة األدب للبغدادي  . ٨٥ص . ـ ضرائر الشعر  ٣

  :ترى أن النون حذفت من يغصبون ، وتبيتني ، وتدلكني ، ويغرسون ، لغري ناصب وال جازم كم فعل باحلركة من قوله 
 الكالم إالَّ ما جاء يف حديث خرجه مسلم يف قتلى بـدر ،              وال حيفظ من ذلك يف    . } فاليوم أَشرب غري مستحقب     { 

  : فسمع عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال . احلديث ...... حني قام عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فناداهم 
  .} فحذف النون من يسمعون وجييبون " يا رسول اهللا كيف يسمعوا ، وأنى جييبوا وقد جيفوا " 
   .١٦٩ص .لبسط الشايف  ـ ا٤
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٤٤

٤٤

   ــاد ــق اِإلهم ــانَ إِالَّ طَلَ ــا ك   م
  ــذَّواد ــنِ ال نَ عرــاج ــى تح تح  

ــا  ــاد وكَرنـ ــاَألغْربِ الْجِيـ   بِـ
ـــكادي  ت ــم ــري ولَ ــاجر ال   ١تح

  .يريد ومل تكد 
  :وقال العجاج  

  ٢يحسبه  الْجاهلُ مــا لَـم  يعلَمـا         
  .يعلمن / يريد 

  :وقالت ليلى األخيلية 
  تــساوِر ســوارا إِىل الْمجــد والْعــالَ

  :قال العجاج و
ــا ــم يعلَم ــا لَ ــلُ م الْجاه هبــس حي  

  .أراد ما مل يعلمن وليفعلن 

  ٣وأُقِْسم حقـا إِنْ فَعلْـت لَـيفْعالَ        
  ك

ــا  ممعم هــي ســى كُر ــيخا عل ٤ش  

  :وقال اآلخر  
ــى تبراكــا ــرِف الــدار علَ عــلْ ته  

  .هي / يريد 
ـ دار لسعدى إِذْ       ٥ مـن هواكـا    هـ

  :العجري السلويل  
ــلٌهفَبينــا قــالَ قائ لَــهحري رــشي   
  .فبينا هو / يريد 

  ٦مـالط نجيـب    لمن جملٌ رخـو الْ    

  ـــــــــــ
   .٣٦ص . ـ ضرائر الشعر ١
   .٣٧ص . ـ ضرائر الشعر ٢
  .٢١٣ص .وجوه النصب /  ـ احمللى ٤ ـ ٣
  . اكتفى بإيراد عجز البيت ٩٧ص . ويف ضرائر الشعر  . ٥٤ص  . ١ج /  ـ الكتاب لسيبويه ٥
   .٩٨ص .ضرائر الشعر ـ ٦
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٤٥

٤٥

  :وقال اآلخر  
      لَهـؤس أُولــيهجو ورمـا ي طيهأُعو  

  .حىت هو  / يريد 
ــا  تمِ حــالْقَو ــه بِ ــقهوأُلْحقُ ١ الح  

  :  ـ ترخيم االسم يف غري النداء ٢٠
  : إمرؤ القيس  

  لَـى ضـوِء نـارِه     لَنِعم الْفَتى تعشو  إِ    
  .ابن مالك / يريد 

      رـصالْخلَةَ الْجوعِ ومالٍ لَي نب ٢طَريف  

  :األسود بن يعفر  
 هعريتــس ي هــد نــي ع ــذا رِدائ   وه

  .يا مالك بن حنظلة / يريد 
       نفْسي أَمـالُ  بنِي نلُبسيظَـلِ  لن٣ ح  

  :وقال مجيل  
 ــه تــي ال إِنَّ ال إِنْ لَزِم ــين الْزم   بثَ

  .أي معونة / يريد 
        ـونعم أَي الْواشـني ةلى كَثْـر٤ع   

   : ـ الَّلذ مكان الَّذي٢١
  : قال رجل من هذيل 

  فَظلْت في شـر مـن الَّلـذْ  كيـدا          
   

ــطيدا  ــةً فَاص يبــى ز بزــذْ ت   ٥كَالَّل

  
  

  ــــــــــــــــــــ

  .٩٨ص .ضرائر الشعر  ـ ١
  .١٠٦ص .ضرائر الشعر  ـ ٢
   .١٠٦ص.ضرائر الشعر  ـ ٣
   .١٦٢ص . ديوان العذريني  . ١٠٦ص .ائر الشعر  ـ ضر٤
   . ٦٥٢ ، ص ٢ج /  ـ  شرح أشعار اهلذليني ٥

ــدا    ــد كي ــذي قَ ــر الَّ اَألمــانَ و   فَك
  

كَالَّلـــذْ تزبـــى زبيـــةً فَاصـــطيدا

 عياض وامسه اهلذيل الربيق وقائله .... ) كيدا الَّلذْ من شر من فَبِت{  : ورد ١٥٢ ص .للسجستاين األضداد كتاب ويف
   .خويلد بن

   .لألسد مصيدة حتفر احلفرية : والزبية . كَالَّذي . الَّذي : يريد 
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٤٥

٤٥

  : ـ الَّلذا ـ الَّلتا ٢٢
  :قال الشاعر 

ــذا   أَ ــي الَّل مــةَ إِنَّ ع يــي أُم   بنِ
  .اللذان : يريد 

ــالالَ ــوك وفَكَّكــا اَألغْ ــتال الْمل   ١قَ

  :وقال الشاعر 
ــهماهما  نِي سدــص ــا أَقْ ــا الَّلت   هم

  .اللتان : يريد 
ــساهما  ال أَن مــو الْي يتــار ــا ج   ٢ي

  :سأل /  ـ حذف مهزة رأى ٢٣
  :قال الشاعر  

 ــنملــىراوــنِ لَيب ــدانعثْــلَ مم   
  .رأى : يريد 

       ـهيطلـى الْمجالَ ع عس٣إِذا مـا الن  

  :وقالت امرأة من العرب  
ــ ـــم ــوينِ كَالْ اَألخ نــي ب ن  

  .رآمها : تريد 
ــا   }م {  ــن راهم م نِ أَمينــص ٤ـغ  

  :وقال رجل من هذيل 
ــودا  ــه أُمل ــاَءت بِ ــت إِنْ ج يأَر  

  .أرأيت : يريد 
ــرودا  ــبس الْبـ ــرجالً ويلْـ   ٥مـ

  :وقال القطامي 
ــةً  ــرِء معرِفَ ــؤالُ الْم س ــد   وإِذْ يزي

  .يسأل : يريد 
  ٦ويستريح إِلَى اَألخبـارِ مـن يـسلُ       

  ـــــــــــ
   .٢١٠ ـ ٢٠٩ص  . ٨ج /  ـ كتاب العني ٢ ـ ١
   .٤٩٨ص  . ـ الصاهل والشاحج٣
   .٤٨٩ص . ـ الصاهل والشاحج ٤
  ٥٠٠ص . ـ الصاهل والشاحج ٦ . / ٦٥٢ص   . ٢ج /  ـ شرح أشعار اهلذليني ٥
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٤٧

٤٧

  :وقال عبد يغوث 
ــشميةٌ بةٌ عخــي ــي ش نم كحــضتو  

  .تر : يريد 
  ١كَأَنْ لَم ترى قَبلـي أَسـريا يمانِيـا        

  : ـ اضافة ال للضرورة ٢٤
  :قال الشاعر  

     ـهتكومضى حركَمِ الْتبِالْح تمـا أَن  
  .الذي ترضى : يريد 

  ٢وال اَألصيلِ وال ذي الرأْيِ والْجدلِ

  :متحرك ، وخطفها بعد ساكن  ـ اشباع حركة هاء ضمري الغائب بعد ٢٥
أما هاء الغائب فحكمها ما ذكره الشيخ الصبان يف حاشيته على شرح األمشوين وهـو               { 

  ٣}تشبع حركة هاء الغائب بعد متحرك ، وخيتار اإلختالس بعد ساكن مطلقا : بنصه 
  
  

  ـــــــــــ
/ يف بعض لغات العرب ، وجاء يف  }راَء{ هو } رأى { وورد أن أصل الفعل  . ٦١ص  . ١ج / كتاب العني  ـ ١

  :١٦٩ص .البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف 
ويف شرح التسهيل أن اثبات حرف العلة مع اجلازم لغة بعض العرب يف السعة ، اكتفاء حبذف احلركـة املقـدرة أو أن            

ويرده أن حرف االشباع ال     : ضري  قال اخل . اجلازم حذف الياء ، والياء املوجودة إشباع للحركة كما ذكره أبو البقاء             
على أن املاضي راء على " يكتب ، وخرج االمام أبو حممد عبد اهللا بن السيد البطليوسي البيت األخري بأن أصل ترا تراء             

فسكنت اهلمزة للجازم فالتقى ساكنان فحذفت األلـف مث         " القلب جبعل العني يف موضع الالم كما قيل شاء يف شأى            
  :الساكنة بعد الفتحة ألفا وخرجه أبو علي بأن أصله ترأى كما قال سراقة البارقي أبدلت اهلمزة 

 أَيــــاهرت مــــا لَــــم ــــينيأَرى ع  
  :وقوله 

   رــص أَع رهــد ــت وال ــا القَي ــر م ت ــم   أَلَ
  

ــات ــالم بِالترهـــ ــا عـــ   كالنـــ
  ك

  عــيش يــرأَ ويــسمعِ  ومــن يتمــلَّ الْ 

  .} فحذفت األلف اليت بعد اهلمزة للجازم وأبدلت اهلمزة ألفا بعد فتح ما قبلها 
ـ  { :وقال يف هامش الصفحة    ن ومسنا ترى بالياء بناء على عدم حذفها ألن الضرورة ترد الكلمة إىل أصلها ، ومنـهم م

  .} يكتب ترى باأللف بناء على أن الم الكلمة حذفت واملوجودة غريها على األقوال اليت ذكرناها 
  .١٥٨ص . البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف  ـ ٢
   .١٦٣م س ، ص  ـ ٣
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٤٨

٤٨

  :قال الفرزدق  
 ةالدلى ذي جقي عبالي توأَرى الـم

<××<| ×××<  | ××< |×< ×  
  فا/ فَعولُنم  عيلُن  /  فَعولُن  / لُنفاعم  

  .دنا له يف العجز : الحظ قوله 

ــدا  صرم ــه ــا لَ ــرة إِالَّ دن ال غَي١و  
< ××<| ×××< |×< | <×< ×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعولُ  /  م   /لُنفاعم  

تشعر بثقل  بسبب وجوب قراءا خطفا ليستقيم الوزن ، ألننا لو            " لَه  " فحركة اهلاء من    
  .فسيختل الوزن " لَهو " أشبعنا حركتها 

  :مثال إشباع حركة اهلاء 
  :قال عمرو بن كلثوم 

تــر إِذا أُم حيحــش ــز ال ــرى الَّلح ت  
<    ×××< |×<<  ×<   |××  

 نلَتفــاعم / نلَتفــاعم /فَعــولُن  
  .لمالهِي : ع تصبح باإلشبا

  ٢علَيـــه لمالـــه فيهـــا مهينـــا
<×<<  ×<  |   ×××<   |××  

 فــاعيلُنم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  

يبدو طبيعيا بال ثقـل يف      " لمالهِي  " الحظ املثال هنا ، فإن اشباع حركة اهلاء األخرية من           
  .بيت جرير" له " األداء ، بعكس 

  :ومثال قراءة اخلطف بعد الساكن 
  :قال امرؤ القيس  

  وجيد كَجيد الـرئْمِ لَـيس بِفـاحشٍ       
< ××< | ×××< |×<| <×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  
 نصته.  

  ٣إِذا هـــي نـــصته وال بِمعطَّـــلِ
<×< | <××< | <×<| <×<×  

مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيـلُ   / فَعولُ  

  ــــــــ
  .١٢٢ص .الديوان  ـ ١
  .٩٥ص .شرح املعلقات السبع  ـ ٢
   .١٧ص . ـ شرح املعلقات السبع ٣
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٤٩

٤٩

  .ووفق القاعدة فإن الشاعر استعمل الكف يف حشو الطويل 
  :ومن أمثلة قراءة اهلاء خطفا 

  :ن أيب سلمى قال زهري ب
      ـهضرع دون نم روفعلِ الْمعجي نمو  

< ××< | ×××< | ××<|×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  
  .يفره : الحظ 

  ١يفره ومـن ال يتـقِ الـشتم يـشتمِ         
<×<| < ×××< | ××< |×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

  : أو قول عبدة بن الطبيب 
 ــه طابِخ ــه ــم ينهِئْ ــقَر لَ أَشا ودرو  

××< ×<< | × |××<×<<|×  
  لُنفْعتسم /  لُنفَع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  

  . ينهِئْه يف الصدر و منه يف العجز 

  ٢ير الْغلْي منـه فَهـو مـأْكولُ       مـا غَ 
××<  × |×<×< |×<×  |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعـتم / لُـنفَع  

  .إن اهلاء من ينهِئْه يف صدر البيت ال ميكن إشباع حركتها 
لضمري خالفها كثريون ، ومنذ كان الشعر اعتمـادا علـى           وجدير بالذكر أن قاعدة هاء ا     

  .الضرورة الشعرية حتريك الساكن وتسكني املتحرك 
  .بالرغم من كثرة ما أوردنا من ضرائر الشعر ، فهناك املزيد ، لكن نكتفي مبا سقناه هنا 

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ

   .٧٠ص . ـ شرح املعلقات السبع ١
   .١٤١ص .  ـ املفضليات ٢
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٥٠

٥٠

  ريقيت يف التقطيعط
  

أشري يف البداية إىل أنين حبمد اهللا قد وفقت إىل وضع طريقتني يف التقطيع العروضي ، وقد 
اعتمدت إحدامها يف كتايب وهي الطريقة الرياضية ، أما الثانية فهي رقمية، وسأشرح 

  . الطريقتني ، وللقارئ أن يعتمد منهما األقرب إليه 
  الطريقة الرياضية

  
        التركيب      الطريقة الرياضية الوتد/ ب      السب

    متحرك فساكن    ×  سبب خفيف                                  
    متحركان >>  سبب ثقيل                                    
    متحركان فساكن ×>  وتد جمموع                                    
 متحرك فساكن فمتحرك   >×  وتد مفروق                                    

  تسبيغ                                       
 

 ساكن+    سبب خفيف  <×

  ساكن+   وتد جمموع  <×>   تذييل
 سبب +موع وتد جم ××>  ترفيل                            

 خفيف

وهي يف األساس حتاكي انفتاح الشفتني وانطباقهما عند لفظ الساكن واملتحرك من 
  . األحرف 
  . النفتاح الشفتني عند لفظه  } >{ رمزت له بـ : فاملتحرك 
  .النطباق الشفتني  } <{ رمزت له بـ : والساكن 

   والنتيجـة  وألن السبب اخلفيف متحرك فساكن ، دجمـت املتحـرك مـع الـساكن ،              
  . ، ولكون اإلشارات رياضية ، أمسيت الطريقة ـ الطريقة الرياضية }  ×{ 
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٥١

٥١

  الطريقة الرقمية
  

للمتحرك ، والرقم  }  ٧{ يف التقطيع ، فالرقم } ٨  ـ٧{:وهي طريقة تعتمد الرقمني 
  :للساكن ، وهذا جدوهلا }  ٨{ 

 تركيبال الطريقة الرقمية الوتد/ السبب 
 متحرك فساكن    ٨٧     سبب خفيف              
 متحركان ٧٧ سبب ثقيل                

 متحركان فساكن ٨٧٧وتد جمموع                           
 متحرك فساكن فمتحرك   ٧٨٧وتد مفروق                              

  ساكن+سبب خفيف  ٨٨٧             تسبيغ         
  ساكن+وتد جمموع  ٨٨٧٧  تذييل                                

 سبب +وتد جمموع  ٨٧٨٧٧ ترفيل  
 خفيف

  . وكما قلت فإنين اعتمدت الطريقة الرياضية يف الكتاب 
  .تطبيق الطريقة الرياضية على كافة التفاعيل 

    فَعولُن  ـ١
  تسبيغ / نْ لُن فَعو 
 <× × >  
    فاعلُن ـ٢
 ترفيل/ تن  تذييل / نْ علُن فا 

 × <× > × 
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٥٢

٥٢

  
  

     فاعالتن ـ٣

  تسبيغ / نْ تن عال فا 

 × <× × >  
     مستفْعلُن  ـ٤

 ترفيل / تن تذييل / نْ علُن ـتـفْـ مسـ 

 × × <× > × 
     علُنمتفا  ـ٥

 ترفيل / تن تذييل / نْ علُن فا مـتـ 

 << × <× > × 
     مفاعلَـتن  ـ٦

  تسبيغ / نْ تن علَـ مفا 

 <× << × >  
     مفاعيلُن  ـ٧

  تسبيغ/ نْ  لُن عيـ مفا 

 <× × × >  
     مفْعوالت  ـ٨

   الت عو مفْـ 

 × × ×<   
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٥٣

٥٣

  ألوزان الشعريةماذا نعين با
األوزان الشعرية هي األلفاظ مبتحركاا وسواكنها ، وهذه األلفاظ تسمى التفاعيل ، وهي 

والتفعيلة هي املقياس الذي تقاس به أبعاد أجزاء { مؤلفة من حروف متحركة وساكنة  ، 
    ٢} يوسف أَنت علَم { والتفاعيل مركبة من عشرة أحرف ، جيمعها قولنا  ١} البيت 
  } بلْ / عن / من { :حرف متحرك يليه ساكن :  ـ سبب خفيف ١
  }لم / بِك / لَك { :حرفان متحركان :  ـ سبب ثقيل ٢
  } كَما / علَى / إِىل { :حرفان متحركان يليهما ساكن :  ـ وتد مـجموع ٣
  } أَين / كَيف / لَيس { :حرف متحرك فساكن فمتحرك :  ـ وتد مفروق ٤
  .} أَكَال / رجعوا / ذَهبت { :ثالثة أحرف متحركة يليها ساكن :  ـ فاصلة صغرى ٥
  .} رقَبةٌ / سفُنهم / يعظُكُم { :أربعة أحرف متحركة يليها ساكن :  ـ فاصلة كربى ٦

   : ٣ } شعرك حوى كُلَّ عظَة وشرف{ ويـجمعها كلها قولنا 
 متحرك فساكن فسبب خفي ×/ شعـ   ١
٢   كمتحركان  سبب ثقيل  >>/ ر  
 متحركان فساكن وتد جمموع ×>/ حوى   ٣
 متحرك فساكن فمتحرك وتد مفروق  >×/ كُلْ ـ لَ   ٤
٥   نظَتثالثة متحركات فساكن  فاصلة صغرى ×>>/ ع 
٦   نفرشأربعة متحركات فساكن فاصلة كربى ×>>>/ و 

  
  ـــــــــ

   . ٤٢ص.ذيبه وإعادة تدوينه / العروض ـ  ١
  من وضعنا ، وقد درج العروضيون على استعمال مجلة } يوسف أَنت علَم {  ـ اجلملة ٢

   .١٢ص .املفصل / عدنان حقي / ، راجع مثال  } لَمعت سيوفُنا { 
} إِنك فَىت نِلْت أَدبا وخلُقًا{ مجلة استعمل / العروض / فالشيخ جالل احلنفي يف :  ـ لكل من العروضيني استعمال  ٣

عمر .  واستعمل د ١٤ص .املفصل }  لَم أَر على ظَهرِ جبلٍ سمكَةً     { واستعمل عدنان حقي مجلة      . ٤٣ص  .العروض  
   .٢١ص .نفس اجلملة / معامل العروض والقافية / األسعد يف 
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٥٤

٥٤

أي عدد حروف التفعيلة مخـسة      { اسيتان  عدد التفاعيل مثاين تفاعيل ، منها تفعيلتان مخ        
  . سيأيت بياا } أي سبعة أحرف { وست تفاعيل سباعية } أحرف 

األسباب واألوتاد والفواصل ، والسبب نوعان ، : تتألف التفاعيل من مقاطع صوتية هي 
  . خفيف وثقيل ، والوتد نوعان ، جمموع ومفروق ، والفاصلة نوعان ، صغرى وكربى

  /فاعالتن / مستفْعلُن / متفاعلُن / مفاعلَتن / مفاعيلُن / فاعالتن / فَعولُن { ي والتفاعيل ه
 فْعوالتوهي مركبة من أسباب وأوتاد ، وهذا تفصيلها }  م:  

١ ولُنـ فَع :  
 وما شابه/ جال / خال/ على/ إىل وتد جمموع ×>/ فَعو
 وما شابه/ لن / عن / من  سبب خفيف  ×/لُن 

  
٢ لُنـ فاع :  

 سبب خفيف ×/ فا 
 لُنوتد جمموع ×>/ ع 

  
٣ فاعيلُنـ م :  

 وتد جمموع ×>/ مفا 

 سبب خفيف ×/ عيـ 

 سبب خفيف ×/ لُن 
  

٤ نلَتفاعـ م :  
  
  
  

 وتد جمموع ×>/ مفا 

 سبب ثقيل >>/ عـلَـ 

 نسبب خفيف ×/ ت 
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٥٥

٥٥

٥ لُنفاعتـ م :  
  
  
  
  
  

٦ لُنفْعتسـ م :  
  

 سبب خفيف ×/ مسـ 

 سبب خفيف ×/ ـتـفْـ 

 لُنوتد جمموع ×>/ ع 

  
٧نالتـ فاع :   

  
  
  
   
  

٨ فْعوالَتـ م :  
  

 سبب ثقيل  >> /متـ 

 سبب خفيف × / فا 

 لُنوتد جمموع ×>/ ع 

 سبب خفيف ×/ فا 

 وتد جمموع ×>/ عالَ 

 نسبب خفيف ×/ ت 

 سبب خفيف × /مفْـ 
 سبب خفيف ×/ ـعو 
 وما شابه                         / مث / بعد / أين / كيف / وتد مفروق  <×/ الَت
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٥٦

٥٦

هذه هي التفاعيل ومقاطعها الصوتية وتركيبها ، وهناك تفعيلتان تركنامها ألنـهما برأينا 
تعليل ، وهاتان ال تـختلفان عن صورتـهما هنا ، مهما ورد يف شأما من الشرح وال

  .  } مستفْعِ لُن ـ فاعِ التن{ : التفعيلتان مها 
  :     ذكر الشيخ جالل احلنفي

وتورد يف اتث ، وهي تكرار " مستفْعِ لُن " هناك تفعيلة أخرى يكتبوا على هيئة { 
ضيون قد ، ولسنا حباجة إليها يئتها هذه ، وإن كان العرو" مستفْعلُن " لتفعيلة 

وكان اجلوهري على ما يف    ..... استخدموها يف أغراض تتالءم ونظام عروضهم القدمي 
  . ١" مستفْعلُن " هي نفسها  " مستفْعِ لُن " قد اعترب أن " معجم علم العروض " 

خيصون ا  " ٢٢١٢فاعِ التن ـ " هناك تفعيلة يكتبها العروضيون على هيئة : " وقال 
صح " احلشو " إذا سكنت يف الدرج " فاعالتن " ملضارع ، وقد ألغينا ذلك ، ولكن حبر ا

  :كقراءتنا النص الشعري مثال  " ٢٢٣فاع التن ـ " أن يكون إيضاحها على هيئة 
ــا  ـَأَلَت لَمي ــ ــت ْء س نــاذا فَت   م

٢ ١١    /  ٢ ٢ ٣    /    ٢٢ ١١  
<< × ×  |× >   × ×<<  |×  

 ــن التــا/ فَع ــن عف الت  /ــن   فَعلُ
  

   أَي قَلْـبٍ لَم يكُـن مفْــتــونها      
٢ ١ ٢  /  ٢٢ ١ ٢   /   ٢٢ ١ ٢              
×<    ××  |×<  × ×   |×<×  

 نـِالت ــ ــاعالتن / فاع ــاعلُن / ف   ف

فعيلة ذه اهليئة ، ألن االسكان هنا إسكان إنشاد ولكن هذا ال يستوجب أن تكون هناك ت
ويف معجم علم ... " ، وإن يف ذات السكون نفسه حركة إيقاعية صامتة خفية مقدرة 

وأعترب كذلك أن ـ      " :" اجلوهري "  ـ قال يف الكالم على ١١العروض ـ ص 
 نالتـ هي نفسها فاع ن٢.. "فاعِ الت .   

  .رد هنا ، وألننا مل نستسغ الفصل يف الشكل وحنن نعتقد صواب ما و
  
  

  ــــــــــــــ
   .٥٤هامش  ص . العروض  ـ ١
  .واألرقام يف بيت الشعر هي طريقة الشيخ يف التقطيع   . ٥٣هامش  ص . ـ العروض ٢
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٥٧

٥٧

  الزحافات والعلل 
  أ ـ الزحاف املفرد

١ نبحذف الثاين الساكن  اَلْخ / لُنفْعتسم /التفاع ن / لُنفاع /
 فْعوالتحيوهلا إىل / م / لُنفْعتم / نالتفَع / عوالتم /

 لُنفَع 
٢ حذف الرابع الساكن  الطِّي / لُنفْعتسم / فْعوالتحيوهلما إِىل / م

 / لُنعتسم /التفْعم 
٣ ضحذف اخلامس الساكن  اَلْقَب / فَعولُن / فاعيلُنما إىل حيوهل/ م /

 وهو متعلق باألسباب دون األوتاد / مفاعلُن / فَعولُ 

٤ حذف السابع الساكن  اَلْكَف / فاعيلُنم / نالتحيوهلما إىل / فاع
 فاعالت/ مفاعيلُ / 

٥ مارتسكني الثاين املتحرك  اَِإلض / لُنفاعتلُها إِىل / موحي / لُنفاعتم /
سوتقرأ ـ ملُنفْعت 

٦ بصتسكني اخلامس املتحرك  اَلْع / نلَتفاعلُها إِىل / موحي /
 نلْتفاعم /فاعيلنوتقرأ ـ م 

٧ قْصحذف الثاين املتحرك  اَلْو  / لُنفاعتحيوهلا إىل / م / لُنفاعم. 

/ فاعتن م/ حيوهلا إىل / مفاعلَتن / حذف اخلامس املتحرك  اَلْعقْلُ ٨
لُنفْعتوتقرأ ـ م 

٩ مززيادة حرف متحرك أو سبب خفيف أو كلمة قبل التفعيلة  اَلْخ
وقد استعمل / األوىل يف الصدر أو العجز أو يف احلشو 

 بكثرة يف املوشحات واألوزان اليت استحدثت بعد اخلليل 
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٥٨

٥٨

  املزدوج/ ب ـ الزحاف املركب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اَلْخبن = اَلْخبلُ  ١
والطَّي 

 لُنفْعتسم / فْعوالتحيوهلما إىل / م / لُنعتم /
 التعوتقرآن / م / نلَتفَع /التفَع 

اَِإلضمار = اَلْخزلُ  ٢
 الطَّيو 

 لُنفاعتوحيوهلا إىل / م / لُنفَعتوهو قليل / م
 الورود

اَلْخبن = الشكْلُ  ٣
الْكَفو 

 نالتفاع / لُنفْعتسحيوهلما إىل / م / التفَع /
 متفْعلُ

٤  قْصالن = بصاَلْع
الْكَفو 

 نلَتفاعحيوهلا إىل / م / لْتفاعوتقرأ ـ / م
 مفاعيلُ
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٥٩

٥٩

  ت ـ علل النقص املتعلقة باألسباب

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
تسميات من وضعنا ، فهذه العلل رغم استعماهلا منذ القدم ، إال أنين مل / الدبل ، النخل ، اجلب : التسميات  ـ ١

كلمة عربية فصيحة ، وتعين املضاعفة ، أو الضعف ، انظر ـ لسان العرب  ـ مادة  ـ : الدبل . أطلع على تسمية هلا 
  .جلب وشرحهما النخل وا: يف اجلدول التايل ستجد التسمية . دبل 

١ ذْفحذف السبب اخلفيف من آخر  اَلْح
 التفعيلة

 نالتفاع /م فاعيلُن / فَعولُن /
 لُنفاعي وتقرأ  / تبقى فاعم

 فَعو / فَعولُن 
٢ رحذف ساكن السبب اخلفيف من  اَلْقَص

 آخر التفعيلة وتسكني ما قبله
 نالتفاع / حيوهلما إىل / فَعولُن

 فَعولْ / فاعالنْ / 
٣ اجتماع احلذف والعصب  اَلْقَطْف  نلَتفاعلْ /حيوهلا إىل / مفاعم  /

 وتقرأ ـ فَعولُن 
٤ رتاجتماع احلذف والقطع اَلْب  نالتفاع / حيوهلما إىل / فَعولُن

/ وتقرأ ـ فَعلُن / فاعلْ / 
 فَع/ والثانية 

/ فَعالَ / حيوهلا إىل / فاعالتن  اجتماع اخلنب واحلذف  ١الدبلُ  ٥
لُنوتقرأ ـ فَع 
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٦٠

٦٠

  ث ـ علل النقص املتعلقة باألوتاد

  ـــــ
  . =دل على أن التفعيلة ، كأا خنلت تنخيال ي: النخل  ـ ١

 متفا وتقْرأُ ـ فَعلُن/ تبقى / متفاعلُن  حذف الوتد اموع من آخر التفعيلة اَلْحذَذُ ١

فالُن / فاالتن / فاعلُن تبقى / فاعالتن  حذف أول الوتد اموع التشعيثُ ٢
 فْعولُنأُ ـ مقْرتو /لُنفَع 

٣ موع وتسكني  اَلْقَطْعحذف ساكن الوتد ا
 ما قبله

 لُنفْعتسم / لُنفاعتلْ / مفْعتسم  لُنفاع
/ مفْعولُن / فاعلْ وتقْرأُ / متفاعلْ / 

 فَعلُن / متفاعلْ 

٤ مرموع  اَلْخحذف أَول الوتد ا  فاعيلُنم / فَعولُن /فاعقى مبت  نلَت
/ فاعيلُن / عولُن / نلَتأُ / فاعقْرتو /

 فْعولُنم / لُنفَع /لُنعفْتم  
 

 فَعلُن/ وتقْرأُ / متفا / تبقى /متفاعلُن  اجتماع االضمار واحلذذ ١النخلُ  ٥

٦  بموع  ٢اَلْجحذف ساكن الوتد ا  
 ويف احلش/ من آخر التفعيلة 

 لُنفْعتسلُن / ملُ / فاعفْعتسلُ / مفاع 

وتقْرأُ ـ / متفْعلْ / تبقى / مستفْعلُن  اجتماع اخلنب والقطع  اَلْكَبلُ ٧
فَعولُن 

٨ لْمحذف الوتد املفروق من  آخر التفعيلة الص  فْعوالتقى / مبفْعو / تأُ ـ / مقْرتو
 فَعلُن

حذف السابع املتحرك من آخر التفعيلة  شفاَلْكَ ٩
 وهذا يف الوتد املفروق/ 

 فْعوالتقى / مبفْعوالَ / تأُ  / مقْرتو
فْعولُنـ  م 

١٠ قْفتسكني السابع املتحرك من آخر التفعيلة  اَلْو
 وهذا يف الوتد املفروق/ 

 فْعوالتقى /  مبت / فْعوالتم 
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٦١

٦١

  ج ـ علل الزيادة

  
  
  

  ــــــــ
 =  
معجم { وهو ساكن الوتد ، وقد ذكر واضعا كتاب " فاعلُن " القطع ، وهو قطع جزء أساسي من :  ـ اجلب ٢

أوزان / العروض اجلديد " حممود علي السمان ، يف كتابه .  ، نقال عن د ٢٠٥ص } مصطلحات العروض والقافية 
يف املتدارك يف احلشو " فاعلُن " وما جيدر ذكره أن القبض يدخل { :  ، ما يلي ٦٧ ـ ٦٦ص " الشعر احلر وقوافيه 

  . } وهو أمر غري موجود يف شعر الشطرين " فاعلُ " فيصبح اجلزء 
  :إنه موجود يف شعر الشطرين  : ونعقب بالقول 

    :٢١٨  ص .املدهش / اجلوزي الدين مجال الفرج أبو
ـــــساكنـــــلُ يعـــــوا إِذا اَألهجر  

  

ـــنع ـــرِكال قَب عمـــسا تبكَـــذ  
   :       قوله في ، واضح بشكل ) فاعلُ ( استعمل قد الشاعر جند هنا
 }نع رِكال قَب عمسا تب{ وتقطيعه } كَذ لُنفَع لُنلُ فَعفاع لُنلُ استعمال يعين وهذا ، } فَعذي الـشعر  يف قـدميا  فاع 

 ال قَبـرِك  عن { قرأنا فلو ، جيدا اللغة عرف جليل لعامل النص إن : فنقول ، التقطيع على البعض حيتج وقد ، الشطرين
عمسا تبعني بتسكني } كَذ ) عمسلنافيةا وليست ، الناهية عندها " ال " وتكون ، أَمر فعل إىل الفعل فسينقلب ، ) ت ، 
 ضرورة توجد ال هنا ولكن ، الشعر في التسكني جلواز " يسمع    " قرأنا إذا إال ، جيزم ال بعدها والفعل ، النافية أا مع

   .التسكني إىل تلجِئ

 } نْ{ زيادة حرف ساكن  التسبيغُ ١
 على ما آخره سبب خفيف 

 لُنفَع / لُنفَع / نالتفاع / فَعولُن /
/ فاعالتانْ / فَعالنْ / فَعالنْ / تقْرأُ 

 فَعوالنْ 
  }نْ{ زيادة حرف ساكن  التذْييلُ ٢

 على ما آخره وتد جمموع 
 لُنفْعتسم / لُنفاعتم / لُنأُ / فاعقْرت /

 فاعالنْ / متفاعالنْ / مستفْعالنْ 
 } تن{ زيادة سبب خفيف  الترفيلُ ٣

 على ما آخره وتد جمموع
 لُنفْعتسم / لُنفاعتم / لُنأُ / فاعقْرت /

 نالتفْعتسم /م نالتفاعت  / نالتفاع 
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٦٢

٦٢

  مفاتيح حبور الشعر
   }من وضع املؤلف{ 

  : ـ الطويل ١
       مقَـدحـورِ ملى كُـلِّ الْبطَويـلٌ ع  

  : ـ املديد ٢
ــي  فديــدم ــر حرِ بعحــورِ الــشب  
  : ـ البسيط ٣

  بحر بسيطٌ بِجـرسِ اللَّفْـظ يحتفـلُ       
  : ـ الوافر ٤

  يجـود وافـر الـشعرِ الْفُــحولُ     
  : ـ الكامل ٥

  شرف الْبحـورِ الْكامـلُ الْمتكامـلُ      
  : ـ اهلزج ٦

ــب ــازيج وتطْريـ ــا أَهـ   أَغانينـ
  : ـ الرجز ٧

 ع رحب       رِدـولُ الْمـهـازِ سجلـى الر  
  : ـ الرمل ٨

  ــه لَيع ــيح ــو التواش ــلٌ تحل مر  
  : ـ السريع ٩

  إِنَّ الــسريع الْمركَـــب اَألسهـــلُ
  : ـ املنسرح ١٠
رحب  كـوبِ  لَطيـفالر  رِحـسـنم  

  

لُنفــاعم فَعــولُن فــاعيلُنم فَعــولُن  
*  

ــاعال  ــاعلُن فـ ــاعالتن فـ   تنفـ
*  

      لُـنفَع لُنفْعتـسم لُنفـاع لُنفْعتسم  
*  

ــولُن ــاعيلُن فَعـ ــاعلَتن مفـ   مفـ
*  

  لُنفــاعتم لُنفْعتــسم لُنفــاعتم  
*  

فـــاعيلُنم فـــاعيلُنم فـــاعيلُنم  
*  

 لُنفْعتــس م لُنفْعتــس م لُنفْعتــس م  
*  

ــن ــاعالتن فَعالتـ ــاعالتن فـ   فـ
*  

ـــسملُنفـــاع لُنفْعتـــسم لُنفْعت  
  ك

لُنفْعتــسم ــالتفْعم لُنعتــسم  
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٦٣

٦٣

  : ـ اخلفيف ١١
       فيـفخ رِ الْكَـالمعالـش فيفي خف  

  : ـ املضارع ١٢
  لُنـــا فَـــضارِعى قَوـــضم  

  : ـ املقتضب ١٣
 بــض ــورِ مقْـتـ ــي الْبحـ   فـ

  : ـ اتث ١٤
 هاةـــم ـــثُّنا كَالْــ   مجـتــ

  :  املتقارب  ـ ١٥
كــر تو ضــب ـــمتقارب قَ ــذا الْ   كَ

  : ـ املتدارك ١٦
كرأَد رعالش  ـنليـلِ  مى  بِالْخـداقْت  

  

  ك
*  ــنالتفَع لُنفْعتــسم نالتفــاع  
*  

نالتفاعيــــــلُ فــــــاعم  
*  

 لُنعـتــس ـــعالت مــ   مفْــ
*  

نالتفـــــاع لُنفْعـتـــــسم  
*  

  ــولُن ــولُ فَع ــولُ فَع ــولُنفَع   فَع
*  

لُنــاع ــاعلُن ف ــاعلُن ف ــاعلُن ف   ف
وقد .  عدوا قدميا حبور  الشعر مخسة عشر حبرا ، مع أن اخلليل وضع ستة عشر حبرا 

  :مجعها أحد الشعراء يف بيتني من الطويل 
ـَـويلٌ ـَديد ط   فَوافر  فَالْـبسيطُ  م

ريعس  راحس   فيففَـالْخ   عـضارم  
  

   أَرمـالَ  اَألراجيـزِ  هـزاجِ أَ فَـكاملُ
بضقْتثُّ فَمتجبٍ   مالَ   قُـرفَـضت١ل  

  :وقد نظمها شاعر آخر يف بيتني من الطويل أيضا ، لكن ستة عشر بـحرا 
  كــاملٌ  بِـالْوفْرِ  بسطَالْ يمد طَويلٌ
حرفيفًا  فَسا خضـارِع بضقْتلَنـا  ت  

  
  
  

  ـــــــ

زِجهيي وـزٍ  فجـلُ  رمريا  ورِعـسم  
  ٢مطْمعـا  لتـدرِك  قُربٍ من اجتثَّ منِ

  .١٢٨ ص .املفصل ـ ١
   .٢٥ ص .الـمفصل ـ ٢
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٦٤

٦٤

  :وزحافاتـها " فاعلُن " وقد نظمنا للمتدارك مفتاحا آخر يـجمع كافة أشكال 
  الْعجـب  الْـوزنُ  الْمـتــدارك  في

  

  فَـعــلُن  فَـعـلُن فاعـلُن فاعـلُ
فــي  } احتماالت الدوائر   { ب الثانـي   وباالمكان مراجعة هذا الـمفتاح فـي الكتا     

  .مع الشرح الـمرفق } الـجامع الـمختلف { وزن 
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٦٥

٦٥

  صفات البحور
  

من الـمعلوم أن لكل حبر جماال يربز فيه أكثر من غريه ، وميزة خاصة به ، جدير بالقارئ 
  : أن يلم ببعضها 

 ولذلك يكثر يف الفخر واحلماسة يتسع لكثري من الـمعاين وكماهلا ،:  ـ الطويل ١
    ١. والوصف والتاريخ 

حبر هادئ ذو رزانة ظاهرة ، وبذلك صار أكثر احتشاما من الـمنسرح :  ـ الـمديد ٢
فأما الـمديد والرمل ففيهما لني وضعف وقلما وقع كالم فيهما قوي إال : ، وقال حازم 

    ٢. للعرب وكالمهم من ذلك يف غريمها أقوى 
يقرب من الطويل ، وإن كان ال يتسع مثله الستيعاب الـمعاين وال يلني : يط  ـ البس٣

ولكنه " كالمها ثـماين التفاعيل " لينه للتصرف بالتراكيب مع تساوي أجزاء البحرين 
   ٣. يفوقه رقة وجزالة 

ألني البحور ، يشتد إذا شددته ، ويرق إذا رققته ، وأكثر ما جيود به النظم :  ـ الوافر ٤
   ٤.  الفخر والـمراثي يف
مت البحور السداسية ، يصلح ألغلب الـموضوعات ، وهو يف اخلرب أجود :  ـ الكامل ٥

   ٥. االخبار عن حدث : منه يف اإلنشاء وأقرب إىل الرقة ـ الـمقصود 
حبر غنائي اجلرس واألداء ، وقد جاءت تسميته من كون هذا اإلسم يعين :  ـ الـهزج ٦

  ٦. نيهم وإنشادهم يف اجلاهلية لونا من ألوان أغا
  

  ــــــــــــ
   .٣٧ص . ـ معامل العروض والقافية ١
   . ٢٦٨ص .منهاج البلغاء وسراج األدباء  /  ٣٦٣ص . ـ  العروض ٢
   . ٣٨ص . ـ  معامل العروض والقافية ٣
   . ٣٨ص . م .  ـ ن ٤
   . ٣٨ص . م .  ـ ن ٥
   .١١٩ص . ـ  العروض ٦
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٦٦

٦٦

لسهولة ركوبه ، صاحل لنظم العلوم كالفقه والنحو " ار الشعر مح" ويسمى :  ـ الرجز ٧
    ١. ، وهو أسهل البحور نظما وأقلها مالءمة لتصوير االنفعاالت 

حبر الرقة ، فيجود نظمه يف األحزان واألفراح والزهديات ، ولـهذا لعب :  ـ الرمل ٨
     ٢. األندلسيون به كل ملعب ، وأخرجوا منه ضروب الـموشحات 

  حبر يتدفق سالسة وعذوبة حيسن يف الوصف وتـمثيل العواطف :  ـ السريع ٩
  ٣.اجلياشة 
تـمتاز بعض صوره بأناقة التعبري ورصانته ، وهو يف بعض صوره :  ـ الـمنسرح ١٠

  ٤. يبدو مشدودا إىل النثر شيئا من الشد 
نا ، ولكنه أخف البحور على الطبع ، وأطالها للسمع ، يشبه الوافر لي:  ـ اخلفيف ١١

أكثر سهولة وأقرب انسجاما ، وإذا جاد نظمه رأيته سهال ممتنعا لقرب الكالم الـمنظوم 
فيه من القول الـمنثور ، وليس يف مجيع حبور الشعر حبر نظريه ، يصح التصرف فيه جبميع 

    ٥. الـمعاين 
و مع من البحور الرائقة الـمترفة اليت قلما تسلك وتـمخر ، وه:  ـ الـمضارع ١٢

  ٦. قلته تقبله الطباع وتستحليه ، وهو حبر حلو 
فأما الـمجتث والـمقتضب فاحلالوة فيهما { قال عنه حازم :  ـ الـمقـتضب ١٣

    ٧. } قليلة على طيش فيهما 
  ــــــــــ

   . ٣٨ص  . ـ معامل العروض والقافية ١
   . ٣٨ص .م  .  ـ ن ٢
   ٣٨ص .م .  ـ ن ٣
   . ٥٧٧ص .  ـ العروض ٤
   . ٣٨ص  .ـ  معامل العروض والقافية  ٥
وأنكـر األخفـش أن يكـون    :  ( ٢٠٩ص . وقال الدماميين يف العيـون الغـامزة      .  ١٠٣ص .  ـ  العروض  ٦

  .الـمضارع والـمقتضب من شعر العرب وزعم أنه مل يسمع منهم شيء من ذلك 
 توجد قصيدة لعريب ، وإمنا يروى من كل واحـد          مها قليالن حىت إنه ال    : قال الزجاج     . قلت هو  حمجوج بنقل اخلليل       

   .٢٦٨ ـ ٢٤٣منهاج البلغاء وسراج األدباء ، حلازم القرطاجين ، ص . } منهما البيت والبيتان 
   =جاد إذا األوزان مجيع أن وبرأينا ، ٢٦٨ ص .األدباء وسراج البلغاء منهاج  ـ ٨ ـ ٧
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٦٧

٦٧

  ١. انظر الـمقـتضب وقول حازم :  ـ الـمجتث ١٤
حبر فيه رنة ونغمة مطربة على شدة مأنوسة وهو أصلح للعنق      : ـ الـمتقارب  ١٥
   ٢. } السري السريع : أي { 
أو الـمحدث ، حبر يصلح حلركة أو نغمة أو زحف جيش ، أو :  ـ الـمتدارك ١٦

    ٣. وقع مطر أو سالح ، وهو حبر راقص سريع اإليقاع 
  : وحلازم القرطاجين كالم يف صفات البحور 

من تتبع كالم الشعراء يف مجيع األعاريض وجد الكالم الواقع فيها ختتلف : تنوير { 
. ووجد االفتنان يف بعضها أعم من بعض . أنـماطه حبسب اختالف جماريها من األوزان 

فأعالها درجة يف ذلك الطويل والبسيط ، ويتلو الوافر والكامل وعند بعض الناس اخلفيف  
ل ففيهما لني وضعف ، وقلما وقع كالم فيهما قوي إال للعرب فأما الـمديد والرم

وكالمهم من ذلك يف غريمها أقوى ، وقد نبه على هذا يف الـمديد أبو الفضل ابن العميد 
، فأما الـمنسرح ففي اطراد الكالم عليه بعض اضطراب وتقلقل ، وإن كان الكالم فيه 

ا الـمتقارب فالكالم فيه حسن االطراد فأم. فأما السريع والرجز ففيهما كزازة . جزال 
إال أنه من األعاريض الساذجة الـمتكررة األجزاء ، وإمنا تستحلى األعاريض  بوقوع 

فأما الـمجتث . فأما الـهزج ففيه مع سذاجته حدة زائدة . التركيب الـمتالئم فيها 
كل قبيحة ، والـمقتضب فاحلالوة فيهما قليلة على طيش منهما ، فأما الـمضارع ففيه 

وال ينبغي أن يعد من أوزان العرب ، وإمنا وضع قياسا ، وهو قياس فاسد ألنه من الوضع 
  . الـمتنافر على ما تقدم 

  ـــــــــــــــــــــــــ

 =  
   : الـمقتضب على شوقي قصيدة وانظر ، احلسن يف غاية جاءت نظمها
ـفـهـا حكَـأْس ـبـبالْـح                                         *********  ـيـةٌ  فَـهـضف  ـبذَه                
   .٢٩٧ ـ ٢٩١ ص .٢ ج / الشوقية املوسوعة

   ـــــــــــــــــــــــــ

   .السابقة الصفحة هامش  ) ٨ ـ ٧ ( السابق الشرح انظر ـ ١
   . ٣٨  ص .فيةوالقا العروض معامل  ـ ٢
   .٣٨ ص .م . ن ـ ٣
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٦٨

٦٨

فالعروض الطويل جتد فيه أبدا بـهاء وقوة ، وجتد للبسيط سباطة وطالوة، وجتد : إضاءة 
للكامل جزالة وحسن اطراد ، وللخفيف جزالة ورشاقة ، وللمتقارب سباطة وسهولة ، 

رمل من اللني وللمديد رقة ولينا مع رشاقة ، وللرمل لينا وسهولة ، ولـما يف الـمديد وال
والذي يشك { ١} كانا أليق بالرثاء وما جرى جمراه منهما بغري ذلك من أغراض الشعر 

فأما الوزن الذي سـموه الـمضارع ، فما أرى شيئا ..... يف وضع العرب له اخلبب 
من اإلختالق على العرب أحق بالتكذيب والرد منه ألن طباع العرب كانت أفضل من أن 

  ٢} ن نتاجهايكون هذا الوزن م
إن من صفات البحور االمتداد  واالستمرارية ، وليس ما : وقبل أن خنتم احلديث نضيف 

وقفنا عليه من أشكال كل وزن ، نـهاية االستخراج ، بل هناك جمال الستخراج أشكال 
  .إضافية كثرية ، إمنا وقفنا عند هذه األشكال دون اإلغراق يف التخريج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــ
   . ٢٦٨ ص .األدباء وسراج البلغاء منهاج  ـ ١٧
   .٢٦٩ ص .م . ن ـ ١٨
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٦٩

٦٩

  الشعر والقرآن
  

اعلم أخي القارئ أن الشعر شيء ، والقرآن الذي هو كالم اهللا شيء آخر ، وهو أرقى 
الكالم مرتلة وأعاله مرتبة وأمجله نسجا وألذه جرسا وموسيقى يف األمساع ، وال ميكن 

ىل عن مرتبته السامية إىل مرتبة الشعر ، بل يستحيل مثل هذا ، ألنّ حبال إنزال كالم اهللا تعا
كالم اهللا تعاىل ال ميكن لبشر تقليده أو مضاهاته ، وليس كالم اهللا مقتبسا عن البشر ، 
فطبيعة األشياء ال تقبل أن يقتبس األعلى عن األدىن ، واخلالق جل وعال عن الـمخلوق ، 

 يقتبس من كالم خالقه األعلى ، واالقتباس اعتراف بعلو بينما يرتقي املخلوق األدىن حني
  . املقتبس عنه وليس املقتبس 

أوزان الشعر العريب " وزا " ويف القرآن الكرمي آيات كثرية وافقت من حيث إيقاعها 
كلها ، وال يعد القرآن شعرا حىت مع موافقة اآليات للوزن الشعري ، ولكن ال ميتنع أن 

أو جزءا من آية يف بيت شعر ، وقد درج الشعراء منذ عصور اإلسالم يضمن الشاعر آية 
ويف " التضمني " ويسمى هذا الفعل .  ، وال حرج يف هذا ١األوىل على هذا الفعل 

  : واملضمن من البيت " أي لغريك " املضمن من الشعر ما ضمنته بيتا : " الصحاح 
هذا الّذي رآه أبو احلسن : " وقال ابن جين : " ويف اللسان " ما ال يتم معناه إال بالذي يليه

من أن التضمني ليس بعيب مذهب تراه العرب وتستجيزه ، ومل يعد " يقصد األخفش " 
أحدمها السماع ، واآلخر القياس ، أما السماع فلكثرة ما يرد : فيه مذهبهم من وجهني 

ت به على جواز عنهم من التضمني ، وأما القياس فألن العرب قد وضعت الشعر وضعا دل
  فالتضمني أن تدخل يف شعرك ونثرك شعر غريك ونثره أي كالم غريك " . التضمني عندهم 

  
  ــــــــــ

 ـ كمثال فقط ،  من شعر االمام الشافعي رضي اهللا عنه ، وعنده تضمينات كثرية ، يقول أبياتا ثالثة ،  البيت ١
  :الثالث منها 

  }         "                          إِىل أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه  ينٍ إِذا تداينتم بِد:" يقولُ { 
   .٣٩٩ص . ديوان االمام الشافعي /  من سورة البقرة ٢٨٨والبيت من الوافر  والتضمني من اآلية 
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 ، ويف ١وإال فهو سرقة ] ( )  [، والواجب االشارة إىل التضمني بوضعه بني هاللني 
  :عصرنا حتول االسم فأصبح يسمى تناصا 
  :ينقل كاظم جهاد عن عبد الواحد لؤلؤة 

إن الشكل األكثر شيوعا للتناص لدى العرب كان يتمثل يف التضمني ، وهو اقتباس " 
جزئي أو كامل لعبارة يوظفها الشاعر لغرضه ، ولكن االقتباس بني الشعراء مل يكن 

ستحب ، ألنه كان يعين اإلقرار من قبل الشاعر بتفوق الشاعر اآلخر ، لذا كان بامل
 ومرد هذا أن الشاعر ٢" االقتباس يذهب أكثر يف اجتاه آيات القرآن واألحاديث النبوية 

حني يقتبس عن شاعر آخر ، يشعر بتفوق الشاعر اآلخر عليه ، ألنه مثله ، أما يف حالة 
لشعور بالنقص ، ألن الشاعر يقتبس كالم اخلالق ، واالقتباس هنا آيات القرآن ، فال جمال ل

مينحه شيئا من االرتقاء والسمو والكمال ، ونفس الشعور عند اقتباس األحاديث النبوية ، 
لـماذا كان الشاعر العريب وما : ألا كالم الرسول ، وهنا ورغم ما ورد ، فلنا أن نسأل 

  : ث النبوية ؟؟ يقول السيوطي زال يذهب باجتاه القرآن واألحادي
هو أن يكون الكالم خللوه من العقادة، منحدرا كتحدر املاء املنسجم ، : االنسجام " 

: ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبته أن يسيل رقة ، والقرآن كله كذلك ، قال أهل البديع 
  ومن ذلكوإذا قوي االنسجام يف النثر جاءت قراءته موزونة بال قصد ، لقوة انسجامه ، 

  ـــــــــــ
   ويدعيه غريه شعر الشاعر يأخذ أن أي ، والسلخ االنتحال أيضا مسوه فقد ، قدمية تسمية السرقة ـ ١

   : شعره سرق متشاعر يف املصيصي الدلفي احلسن أبو قال وقد املسخ فهو الشعر يف غري فإذا لنفسه
   :٢٨٣ ص . ٦ ج / األدباء معجم

قْتــر ــعري ســ ــري شــ    وغَيــ
فوــس ــك فَــ ــفْعا أَجزيــ   صــ
ــسارِق ــالِ فَــ ــع الْمــ   يقْطَــ

  

 ــضام ــه يــ ــدع فيــ   ويجــ
 ــد ــدع رأْسٍ بِكَــــ   وأَخــــ
 ــارِق ــشعرِ وســ ــصفَع الــ   يــ

   :١٠٠ ص . طرفة ديوان  / سارقه ويهجو الشعر سرقة نفسه عن ينفي طرفة وقال
  أَســـرِقُها اَألشـــعارِ علـــى أُغيـــر وال

  

ــا  ــت عنه ــر غَني شــاسِ و الن ــن قَا مــر س  
  

  .١٣ ص ، جهاد لكاظم ، منتحال أدونيس   ـ ٢
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  :    قول السيوطي أيضا وي ١" ما وقع يف القرآن موزونا 
وأما ما وجد يف القرآن مما صورته صورة املوزون فاجلواب عنه أن ذلك ال يسمى شعرا " 

:     وذكر ابن حجة احلموي يف باب االنسجام يف النثر  ٢" ، ألن من شرط الشعر القصد 
سجامه وإن كان االنسجام يف النثر ، يكون غالب فقراته موزونة ، من غري قصد لقوة ان" 

، وأعظم الشواهد على هذا ، ما جاء يف القرآن العظيم من املوزون بغري قصد ، من بيوت 
   . ٣"وأشطار بيوت 

وهذا موافق العتقادنا من حيث عدم قصد الشعر ، وحنن وإن كنا نوافق على أغلب ما 
ل     ورد ، ونعتربه سببا آخر يضاف إىل ما سبق ، فإننا ال ميكن حبال أن نوافق على القو

واسقاط الـمعىن على آيات القرآن الكرمي ، فاهللا ..." جاءت قراءته موزونة بال قصد " 
تفسري " والسيوطي نفسه يف تفسريه .  ٤" ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء " تعاىل يقول 
ن لذلك ال نقر عدم القصدية بالنسبة للقرآن م" ذكر أن معىن ـ فرطنا ـ تركنا " اجلاللني

جهة الوزن ، ونعتقد أن كل كلمة يف القرآن قصد أن تكون على هيئتها وترتيبها الذي 
هي عليه ، ونفس األمر بالنسبة لآليات اليت جاءت موزونة ، ألننا ننفي عدم القصدية هنا 
، ألن عدم القصد يقع يف أقوال وأفعال اخللق ال اخلالق جل شأنه ، والسبب ببساطة ، أن 

قوية يف كتاب اهللا تعاىل ، بل هي ألذ وأقوى وأعم من موسيقى الشعر ، لذا املوسيقى ميزة 
كان من املنطق واملعقول أن تضم هذه املوسيقى القرآنية موسيقى الشعر وأوزانه وإيقاعه يف 

إن القرآن ـ يف كل سورة منه وفقرة ، ويف كل " صبحي الصاحل . ويقول د. ثناياها 
منه وختام ، ميتاز بأسلوب إيقاعي ، غين باملوسيقى مشهد منه وقصة ، ويف كل مطلع 

"  مملوء نغما ، حىت ليكون من اخلطأ الشديد يف هذا الباب أن نفاضل بني سورة وأخرى 
  مؤكدين أن القرآن نسيج واحد يف بالغته وسحر بيانه ، إال أنه متنوع تنوع موسيقى" 

  ــــــــــ
   . ٢٣٤ ص ، ٣ ج ، السيوطي ينالد جلالل ، القرآن علوم يف اإلتقان   ـ ١
    .٨  ص ، ١ ج ، السيوطي الدين جلالل ، القرآن إعجاز يف األقران معترك  ـ ٢
  ٤١٧ ص ، ١ ج  ، احلموي حجة البن ، األدب خزانة   ـ ٣
   .٣٨ آية / األنعام سورة ـ ٤
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   .١" الوجود يف أنغامه وأحلانه 
بتنوعاا ، فإنه حيوي أيضا موسيقى وال شك بعد هذا ، أن كتابا حيوي موسيقى الوجود 

الشعر العريب وأوزانه كلها ، وال جنانب الصواب يف احلكم بأن أوزان الشعر العريب مرتلة 
إنا : " من السماء ، بدليل وجودها يف كتاب اهللا تعاىل ، وقد جاء يف تفسري قوله تعاىل 

أنزل اهللا القرآن مجلة : قال ابن عباس . قدر سورة ال / ١اآلية " أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ 
واحدة من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة من السماء الدنيا ، مث مفصال حبسب الوقائع يف 

وقال السيوطي يف تفسري  ٢" ثالث وعشرين سنة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :سورة القدر 

وذكر . تفسري اجلاللني "  السماء الدنيا القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل: أي " 
  .  البقرة  / ٣١آية " وعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّها " السيوطي يف تفسريه أيضا حول اآلية 

وما دام األمر كذلك ، فاألوزان شيء ، " أي أمساء املسميات ، بأن ألقى يف قلبه علمها " 
وما " ن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ، والشعر شيء ، واهللا تعاىل نفى تعلم الشعر ع

 ي لَهغبنما يو رعالش ناهلَّما . يس  / ٦٩آية " علكنه سبحانه علم آدم األمساء كلها ودالال
إذا  فاألوزان من مجلة ما علم اهللا " كلها " وكيفياا ، واألوزان أمساء ، وهي جزء من 

  .آدم ، حني علمه األمساء كلها 
  : د السيوطي  بابا يف تعليم اهللا آدم اللغات ويفر
قال وكيع يف تفسريه حدثنا : ذكر اآلثار الواردة يف أن اهللا علم آدم عليه السالم اللغات { 

شريك عن عاصم بن كليب اجلرمي عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف 
علمه كل شيء ، علمه القصعة : قال . " وعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّها : " قوله تعاىل 

أخرجه ابن جرير ، وابن أيب حامت ، وابن املنذر يف . والقصيعة ، والفسوة والفسيوة 
  . علمه اسم الصحفة والقدرة وكل شيء حىت الفسوة والفسية : تفاسريهم بلفظ 
  ــــــــ

   .٣٣٤ ـ   مباحث يف علوم القرآن  ، للدكتور صبحي الصاحل ، ص ١
   .٦٥٩ـ ٦٥٨ص  . ٣ج / تصر تفسري ابن كثري  ـ خم٢
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علمه : قال " . وعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّها : " وأخرج وكيع عن سعيد بن جبري يف قوله 
  . اسم كل شيء حىت البعري والبقرة والشاة 

" ها وعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّ:" وأخرج وكيع وعبد بن محيد يف تفسريمها عن جماهد يف قوله
  . ما خلق اهللا كله : ولفظ عبد بن محيد . علمه كل شيء : قال 

وأخرج عبد بن محيد وابن حامت يف تفسريمها ، من طريق السدي ، عمن حدثه ، عن ابن 
عرض عليه أمساء ولده إنسانا إنسانا : قال " . وعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّها : " عباس يف قوله 

  .ذا احلمار ، هذا اجلمل ، هذا الفرس ه: ، والدواب ؛ فقيل 
وعلَّم آدم : " وأخرج بن جزى يف تفسريه ، من طريق الضحاك عن ابن عباس ، يف قوله 

هي هذه األمساء اليت يتعارف ا الناس ؛ انسان  ، ودابة ، وأرض ، : قال " اَألسماَء كُلَّها 
  .مم وغريها وسهل ، وحبر ، وجبل ، ومحار ، وأشباه ذلك ، من األ
: قال " وعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّها : " وأخرج عبد بن محيد ، عن سعيد بن جبري ، يف قوله 

  . اسم االنسان ، واسم الدابة ، واسم كل شيء 
وعلَّم : " وأخرج الديلمي يف مسند الفردوس ، عن عطية بن بشر مرفوعا ، يف قوله تعاىل 

  . علمه يف تلك األمساء ألف حرفة : قال  " آدم اَألسماَء كُلَّها
أمساء : قال " وعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّها : " وأخرج ابن جرير عن ابن زيد يف قوله تعاىل 

  . ذريته أمجعني 
أمساء : قال " وعلَّم آدم اَألسماَء كُلَّها : " وأخرج عن الربيع بن أنس يف قوله تعاىل 

  . املالئكة 
  ١} . علم آدم أمساء النجوم : ج ابن أيب حامت عن محيد الشامي قال وأخر

 يعين العريب الشعر أوزان على الكرمي القرآن اشتمال أن جنزم جيعلنا اآلية تفسري يف تقدم ما
  وشعرا آدم إىل منسوبا شعرا املسعودي ذكر وقد ، السماء من مرتلة األوزان هذه أن يقينا

  على شعر آدم ، لكن املسعودي كذب نـسب الـشعر إىل آدم            منسوبا إىل إبليس يرد به      
  ـــــــ

   . ٣٠ – ٢٨ ، ص ١ ـ   املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  ، جلالل الدين السيوطي ، ج ١
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وال يهمنا هنا صحة نسب الشعر من عدمها  ١" وهو ما ال نصدقه أصال : " وإبليس وقال 
يف اآلية الكرمية تشمل كل " األمساء كلها "  و ، ألن حديثنا عن الوزن وتعليم اهللا آلدم ،

ما ميكن أن يطلق عليه لفظ اسم ، سواء كان ماديا أو معنويا ، انسانا ، حيوانا  ماء شجرا 
  " .كلها " صخورا وما دخل يف صفة اجلماد اطالقا ، وبلفظة واحدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــ
  .وانظر تعليقه يف اهلامش  / ٣٦ص  .١ ، ج  ـ مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، للمسعودي١
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  بعض ما وافق األوزان من آي القرآن
  :  حىت التفعيلة منه ،وافقت أوزان الشعر العريب كلهااليت نذكر بعضا من آيات القرآن 

   : الطويل ـ  ١
 فاعيلُنم   فَعولُن  فاعيلُنم  فَعولُن  

  ١" ر فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُ" 
  ٢" ونبلوكُم  بِالشر   والْخيرِ  فتنةً " 
  ٣" هب َيحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذ" 
 " بنيم    بِيرسانٌ    عهذا   ل٤" و  

  :هنا مفاعيلُن يف احلشو مكفوفة وقد ورد يف الشعر 
  شـاقَـتك  أَحـداج  سلَيمى بِعاقلٍ     

   ××< |××< |< ××<|×<×  
  فاعيلُ  / عولُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

 داجأَح نِ / كيلْبل فاعيلُ = كم.  

ــدمعِ ــينِ تجــودان بِال لْبل ــاك   ٥فَعين
< ××<|××< |< ××< |×××  

  فاعيلُ  / فَعولُنم /  فـاعي / فَعولُنملُن  

فَعولُن فَعولُن فاعيلُنفَعولُ م  
  ٦" أَلَم تر أَنَّ اَهللا يزجِي سحابا " 

  :قال الشاعر : وقد ورد يف الشعر العريب 
  رمت بِهِم اَأليام عن قَـوسِ غَـدرِها        
       مهيـارـشى دغرِ يهالد روما زالَ جو  

      ـبـا فَأَصميعهـا جنع مالهفَأَجتح  
  

         هـررِ مهةَ الـدكونوا  زيـني كَأَنْ لَم  
 هــر ــم كَ ــرةً ثُ ــيهِم كَ ــر علَ   يكُ

 هــر بع مــو رِ الْيــاظ لنل مــازِلُه   ٧ من

  ــــــــــــــــــــــ
   .٢٩/  ـ الكهف ١
   .٣٥/  ـ األنبياء ٢
   .٢٣/  ـ احلج ٣
   .١٠٣/  ـ النحل ٤
  .١٣٨اية الراغب ، لألسنوي ، ص  ـ  ٥

  ـــــــــــــــــ
   .٤٣/ النور  ـ ٦
 ـ  معجم البلدان ، لياقوت احلموي ، ج ٧
   .٢١٤ص  .١
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٧٦

٧٦

   :داملدي ـ ٢
 نالتفاع    لُنفاع    نالتفاع  

  ١" تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ " 
  فاعالتن  فاعلُن   فاعالنْ

    ٢" فيهِما عينان نضاختانْ " 
    ٣" إِنْ زعمتم  أَنكُم  أَولياْء " 

 لُنفَع   لُنفَع    نالتفاع  
  ٤" أَعينِنا واصنعِ الْفُلْك بِ" 
   : البسيط ـ ٣

 لُنفَع   لُنفْعتسم  لُنفاع  لُنفْعتم  
 " مهنساكرى إِالَّ محوا ال يب٥" فَأَص  

 لُنفاع   نلَتفَع  لُنفاع   لُنفْعتم  
 " وا لَهدَألع روجوا  الْخأَراد لَو٦" و   

  : يف الشعر  فَعلَتنوقد وردت 
ــلٌ   جر مهــي لَق ــم هــوا أَن معزو  

<<<× |×< ×<<< |×<< |×  
نلَــتفَع / لُنفــاع / نلَــتفَع / لُــنفَع  

  

قَــهنبوا عــرضو ذوا مالَــه٧ فَـــأَخ  
<<< × |×< ×<<< |×<<|×  
نـلَتفَع / ـلُنفاع /  نلَـتفَع/   لُـنفَع  

ورمبا " وقال قبل إيراد الشعر  / ٢٠٩ص . العروض /  الشيخ جالل احلنفي يف وذكره
  ولكن الشعر عند  / ٢١٢٢/ بديال لمستفْعلُن  / ٢١١١" / فَعلَتن " استعملت تفعيلة 

  
  

  ــــــــــ
   .٢/  ـ لقمان ١
  .٦٦/  ـ الرمحن ٢
  .٦/  ـ اجلمعة ٣

  .٣٧/  ـ هود ٤
  

  ـــــــــــــ
   .٢٥/  ـ األحقاف ٥
  .٤٦/  ـ التوبة ٦
   .٥٨٢ص . ـ الصاهل والشاحج ٧
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٧٧

٧٧

تكرارها يرك كثريا ويفقد رونقه اإليقاعي ، ال سيما إذا كررت غري مرة كقول القائل 
  .وذكر البيت " وهو مما أشار إليه العروضيون يف كتبهم 

   : جمزوء البسيط
فْعتسم لُنفاع لُنفْعتسالنْ م / لُنفْعتستذييل م  

 " الْعالَـمني بِهللا ر دم١" اَلْح    
 لُنعتسم لُنفَع لُنفْعتم                 لُنفْعتم  لُنفَع لُنفْعتم  

 " نلَئ كُمبأَذَّنَ رإِذْ تو .............. كُمنَألزيد متكَر٢" ش    
   :خملع البسيط

 فَعولُن     لُنفاع   لُنفْعتم  
 " هجارالْحو اسها النقود٣..." و   
      ٤..." ليجزِي  اُهللا  كُلَّ  نفْسٍ " 

 فْعولُنم لُنفَع  لُنفْعتسم  
       ٥..." سبحانه وتعاىل  عما " 
   : الوافر ـ ٤

 فَعولُن   نلَتفاعم فاعيلُنم  
      ٦" إِذا مروا بِهِم يتغامزونَ " 

     فَعولُن فاعيلُنم نلَتفاعم   / فَعولُن  فاعيلُنم  نلَتفاعم  
 " هِملَيع كُمرصنيو مزِهخيو  / ننيمؤمٍ مقَو دورص فشي٧" و   

   : جمزوء الوافر
 نلَتفاعم    فاعيلُنم  

  ــــــــــ
   .٢/  ـ الفاحتة ١
   .٧/  ـ إبراهيم ٢
  .٦ / والتحرمي ٢٤  / البقرة ـ ٣
   .٥١/  ـ إبراهيم ٤

  ـــــــــــ
   .٤٣/  ـ اإلسراء ٥
  .٣٠/  ـ املطففني ٦
  .١٤/  ـ التوبة ٧
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٧٨

٧٨

 " قَرما س راكما أَد١" و      
  تسبيغ مفاعيلُن / يالنْ مفاعلَتن    مفاع

 " كنيسالْم مطْعن كن لَم٢" و   
   :الكامل ـ ٥

 لُنفاعتم  لُنفاعتم لُنفْعتسم  
    ٣" إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما " 

  :جمزوء الكامل 
  لُنفْعتسم    لُنفْعتسالنْ /    مفْعتسم  لُنفاعتتذييل/ م    

 " قيمتسم راطشا  ـ م ـ  ُء إِىل صي ندي مهاُهللا ي٤" و    
  :اهلزج  ـ ٦

  : هزج تام التفاعيل 
  فاعيلُنم    فاعيلُنفاعيلُ  مم  

    ٥" سالم هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ " 
 فاعيلُنم    فاعيلُنم  

        ٦" وقالوا حسبنا اُهللا " 
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  .٢٧/  ـ املدثر ١
   .٤٤ / املدثر ـ ٢
  .١٠ / الفتح ـ ٣
  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــ
  .٢١٣ / البقرة ـ ٤
   .٥ / القدر ـ ٥
   .٥٩ / التوبة ـ ٦
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٧٩

٧٩

  مفاعيلُ   فَعولُن /  مفاعيلُ    مفاعيلُ  
 "  هجلى وع ا /  فَاَلْقوهصريب أْت١" أَبِي ي     

  .وهو من أشكال اهلزج " فَعولُن  " هذا هو اهلزج احملذوف الضرب
   :الرجز ـ ٧

 لُنفْعتم  لُنفْعتسم  لُنفْعتسم  
     ٢" اذْهب إِىل فرعونَ إِنه طَغى " 

   لُنفْعتم لُنفْعتم لُنعتسلْ /   مفْعتسم لُنفْعتم لُنفْعتم = فْعولُنم  
 " ةٌ  .. واللُها   دانِيظ  هِملَيذْليالَ /    عقُطوفُها  ت ذُلِّلَت٣" و    

 فَعولُن  لُنفْعتسم  لُنعتسم  
 " أَخيه نُء مرالْم رفي مو٤" ي     

   :جمزوء الرجز
 لُنعتسم      لُنفْعتم  

 " تفَطَرماُء ان٥" إِذا الس    
تسم    لُنفْعتسم نالتفْع / لُنفْعتسترفيل م  

     ٦" أَنا صببنا الْماَء صبا " 
 نالتفْعتسم     لُنعتسم / لُنفْعتسترفيل م  

     ٧" ثُم شقَقْنا اَألرض شقا " 
   : الرمل ـ ٨

  ـــــــــ
  .٩٣ / يوسف ـ ١
  .١٧ / والنازعات ٢٤ / طه ـ ٢
  .١٤ / اإلنسان ـ ٣
   .٣٤ / عبس ـ ٤

  ــــــــــ
  .١ / اإلنفطار ـ ٥
  .٢٥ / عبس ـ ٦
  .٢٦ / عبس ـ ٧
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٨٠

٨٠

 لُنفاع  نالتفاع نالتفاع  
 " فِْسهن نع هتدراو لَقَد١" و   
 " ملى آثارِهنا  عقَفَّي  ٢..." ثُم  

   : جمزوء الرمل
  التفاع     نالتفَع  /التفاع نالتفَع ن  

     ٣" وقُدورٍ  راسيات /   وجِفان كَالْجوابِ  " 
 نالتفاع  نالتفَع   نالتفَع  نالتفَع  

     ٤" ومن الَّليلِ فَسبحه وإِدبار النجومِ " 
 نالتفاع     نالتفَع  

 " ـِحني      ٥" فَتنادوا مصب
 نالتفَع    نالتفاع  

 "ميمٍ فحمومٍ و٦" ي س     
  : السريع  ـ٩

 لُنفاع  لُنعتسم  لُنفْعتسم  
 " ةيلى قَرع ركَالَّذي م ٧" أَو     

 لُنفاع  لُنفْعتسم  لُنفْعتسم  
 " كُمبقوا رات اسها الن٨" يا أَي      
   :املنسرح ـ ١٠

م   التفْعم  لُنعتسلْ مفْعتـ املقطوع = س فْعولُنم.  
  ـــــــــــ

  .٣٢ / يوسف ـ ١
  .٢٧ / احلديد ـ ٢
  .١٣ / سبأ ـ ٣
  .٤٩ / الطور ـ ٤
  .٢١ / القلم ـ ٥

  ــــــــــ
  .٩١ / الواقعة ـ ٦
  .٢٥٩ / البقرة ـ ٧
  .١ / النساء ـ ٨
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٨١

٨١

     ١" يوم تكونُ السماُء كَالْمهلِ " 
م   لُنفْعتسم لُنعتسم   التفْع  

 " ةهعونَ  فيها  بِكُلِّ  فاكد٢" ي     
 لُنفْعتسم  فْعوالتم  لُنفْعتسم  

 " طْفَةن نسانَ ملَقْنا اِإلنا خ٣" إِن     
 لُنعتسم   التفْعم   لُنفْعتم  

   ٤..." هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في " 
   : ك املنسرحمنهو

 فْعولُنم   لُنعتسم  
     ٥" مالك يومِ الدينِ " 
   : اخلفيف ـ ١١

 نالتفاع   لُنفْعتم  نالتفَع  
     ٦" فَجعلْناه  في قَرارٍ  مكنيٍ " 
 " ريني اآلخف هلَيكْنا عرت٧" و     

 نالتفَع لُنفْعتسم  نالتفاع  
   ٨" ذي يؤتي مالَه  يتزكَّى الَّ" 

  تسبيغ فَعالتن / فاعالتن     مستفْعلُن     مفْعوالنْ 
    ٩" هلْ جزاُء اِإلحسان إِالَّ اِإلحسانْ " 

   : جمزوء اخلفيف
  ـــــــــــ

   .٨ / املعارج ـ ١
   .٥٥ / الدخان ـ ٢
   .٢ / اإلنسان ـ ٣
   .٤ / الفتح ـ ٤
   .٥ / حتةالفا ـ ٥
  

  ــــــــــــ
   .٢١ / املرسالت ـ ٦
   .٧٨ / الصافات ـ ٧
   .١٨ / الليل ـ ٨
   .٦٠ / الرمحن ـ ٩
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٨٢

٨٢

 لُنفْعتم     نالتفاع  
 " ررائلى السبت مو١" ي        
   :املضارع ـ ١٢

   نالتفاعيلُ      فاعم  / نالتفاع فاعيلُنم  
 "بوا هراشلونَ /   نيئًا   كُلوا ومعت مت٢" بِما كُن     

 نالتفاعيلُ  فاعم  
 " ذيرن كُمأْتي ٣" أَلَم         
   :املقتضب ـ ١٣

 لُنعتسم   التفْعم  
 " م٤" كُلَّما  أَضاَء  لَه         
 " ضرم ي قُلوبِهِم٥" ف     
   : اتث ـ ١٤

  نالتفَع لُنفْعتسم     /  نالتفاع   لُنفْعتم  
       ٦" أَنا الْغفور الرحيم ........ نبئْ عبادي أَني  

 نالتفاع   لُنفْعتسم  
 " قنيى أَتانا الْيت٧" ح       

 نالتفاع      لُنفْعتم  
       ٨" فَأَصبحت كَالصرميِ " 

  ـــــــــــــ
   .٩ / رقالطا ـ ١
   .٤٣ / املرسالت ـ ٢
   .٨ / امللك ـ ٣
   .٢٠ / البقرة ـ ٤
  } مرة ١٢ذكرت يف القرآن { / ١٠/ البقرة  ـ ٥

  ــــــــــــــ
   .٤٩ / احلجر ـ ٦
   .٤٧ / املدثر ـ ٧
   .٢٠ / القلم ـ ٨
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٨٣

٨٣

        ١" فَأَنت  عنه  تلَهى " 
   :املتقارب ـ ١٥

  ن  فَعولُن فَعولُن  فَعولُن   فَعولُ
 " تنيدي  مإِنَّ كَي  ملي لَهأُم٢" و      

 فَعولُن  فَعولُ   فَعولُن   فَعولُن  
 " ضنيالْخائ عم خوضا نكُن٣" و     

  فَعولُن فَعولُ فَعولُن فَعو 
 " كُمعامَألنو ا لَكُمتاع٤" م        

   : جمزوء املتقارب
 فَعولُ   فَعولُن فَعولُن   

  "      فَإِنَّ مع الْعِسرِ يسرا " 
 فَعولُن   ولُ   فَعولُنع  

     ٦" إِنَّ  مع الْعسرِ يسرا " 
وإذا دخل " عولُ " ودخل القبض فصارت " عولُن " فصارت " فَعولُن " دخل اخلرم على 

 اخلرم على اخلماسية      والْبيت أثرم ـ وإذا دخل" الثرم " اخلرم مع وجود القبض مسي 
 " والبيت أثلم وهذه التسميات خاصة باخلماسي " الثلم " بدون القبض فهو " فَعولُن.  
   : املتدارك ـ ١٦

  تذييل فاعلُن / فاعلُن  فاعلُن  فاعلُن  فاعالنْ 
  ـــــــــــــ

   .٣٥ / عبس ـ ١
   .١٨٣ / األعراف ـ ٢
   .٤٥ / املدثر ـ ٣
   .٣٣ / عاتالناز ـ ٤

  ــــــــــــ
   .٥ / الشرح ـ ٥
   .٦ / الشرح ـ ٦
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٨٤

٨٤

 " عادوحٍ ون مقَو ملَهقَب ت١" كَذَّب    
   : جمزوء املتدارك

  تذييل / فاعلُن   فاعلُن    فاعالنْ 
        ٢" واشكُروا لي وال تكْفُرونْ "

  :اخلبب / املتدارك احملدث 
فَع  لُنفَع لُنفَع لُنفَع لُن  

 " ثَرالْكَو ناكطَيا أَع٣" إِن       
وميكن اعتبار ذلك سببا متواليا كما يعتبـره حازم / تسبيغ / فَعلُن فَعلُن فَعلُن فَعالنْ  

  .والسبب املتوايل عنده متحرك وساكنان كـ ـ قالْ ـ ٤
 " اسنواسِ الْخسالْو رش ن٥" م  

   : اخلبب/ رك جمزوء املتدا
 لُنفَع   لُنفَع   لُنفَع ....... لُنفَع لُنفَع لُنفَع  

  ٦" ـد مليك مقْـتدرٍ ... م .... في مقْعد صدقٍ عنـ " 
 لُنفَع لُنفَع  لُنفَع  

 " رصالْب رِق٧" فَإِذا ب  
  لُنفَع لُنفَع  لُنفَع  

 "رابأَت بكَواع٨" ا و  
 " فوفَهصم مارِقن٩" و  

  إضافة إىل كل ما سبق فهناك نماذج للتفعيلة 
  ــــــــــــــ

   .١٢ / ص ـ ١
   .٥٢  / البقرة ـ ٢
   .١ / الكوثر  ـ ٣
   .١٠٣ /  البلغاء منهاج ـ ٤
   .٥ / الناس ـ ٥
  

  ــــــــــ
   .٥٥ /القمر ـ ٦
   .٧ / القيامة ـ ٧
   .٣٣ / النبأ ـ ٨
   .١٥ / غاشيةال ـ ٩
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٨٥

٨٥

  :  مرات ٥ـ فَعولُن ـ ١
 " رِفنيسلْمل كبر دنةً عموس١" م   

  : والتقطيع 
   فَعولُ فَعولُن فَعولُ فَعولُن فَعولُن ـ  

  .  فاعلُن فَعلُن فَعلُن فاعلُ فاعالنْ :  مرة ، وبأشكالها كافة ١٢ ـ فاعلُن ـ ٢
  ٢" وحا إِىل قَومه أَنْ اَنذر قَومك من قَبلِ أَنْ يأْتيهم عذاب أَليم إِنا أَرسلْنا ن" 

  : والتقطيع 
  .فَعلُن فَعلُن فَعلُن فاعلُن فاعلُن فَعلُن فَعلُن فَعلُن فاعلُن فاعلُ فاعلُن فاعالنْ 

  .  وهذا من أسلوب البند  مرات ـ والثامنة فاعالتن ،٧ ـ مفاعيلُنـ ٣
 " نبيم ودع لَكُم هطانَ إِنيدوا الشبعأَالَّ ت منِي آديا ب كُمإِلَي دهأَع ٣" أَلَم  

  : والتقطيع 
         نالتفاع لُنفاعم لُنفاعم فاعيلُنم فاعيلُنفاعيلُ مم فاعيلُنم فاعيلُنم  

   مرات ٧ـ  مفاعلَتن ـ ٤
  ٤" وقُرآنا فَرقْناه لتقْرأَه على الناسِ على مكْث ونزلْناه تنزيالَ " 

  :والتقطيع 
 فاعيلُنم فاعيلُنم فاعيلُنفاعيلُ مم نلَتفاعم فاعيلُنم فاعيلُنم  

  :  مرات بزحافاتها ٥ / متفاعلُن ـ ٥
 "ي ذلفو كسم هتامسونْ خنافتنافَسِ الْمتفَلْي ٥" ك  

  : والتقطيع 
  مفاعلُن مستفْعلُن متفَعلُن متفاعلُن متفاعالنْ ـ 

  
  ـــــــــ

   .٣٤ / الذاريات  ـ ١
  .١ نوح ـ ٢
   .٦٠ / يس ـ ٣

  
  ـــــــــــ

   .١٠٦ / اإلسراء ـ ٤
  .٢٦ / املطففني ـ ٥
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  مرعي حممود                                            الدوائر واحتماالت الزاخر العروض

  

٨٦

٨٦

  : مرات ٧ ـ مستفْعلُنـ ٦
 " ظيمع شرلَها عٍء ويكُلِّ ش نم تيأُوتو مكُهلمأَةً ترام تدجي و١" إِن  

  :والتقطيع 
   ـ مستفْعلُن مستعلُن مستعلُن متفْعلُن مستفْعلُن مستعلُن مستفْعالنْ ـ  

  .  ـ وهذا أسلوب البند أيضا  مرات والثامنة مفاعيلُن٧ـ فاعالتن ـ ٧
  ٢" مسلمات مؤمنات قانِتات تائبات عابِدات سائحات ثَيبات وأَبكارا " 

  :والتقطيع 
 فاعيلُنم نالتفاع نالتفاع نالتفاع نالتفاع نالتفاع نالتفاع نالتفاع   

  :  مرات ٣ ـ مفْعوالت ـ ٨
 "ني اِهللا الَّذين ده٣" قُضونَ ع  

  : والتقطيع 
 فْعوالتم التفْعم التفْعم .  

رغم اشتماله على أوزان ، نعود إىل التأكيد أنه ال شعر يف كتاب اهللا ، بعد هذه اجلولة 
  . الشعر العريب كلها ، وحىت ما يتم تضمينه يف الشعر فال نطلق عليه اسم الشعر 

  
  

  الفصل الثاينإنتهى الفصل اَألول يليه 
  
  
  

  
  

  
  ــــــــــ

   .٢٣ / النمل ـ١
   .٥ / التحرمي ـ ٢
   .٢٧ / البقرة ـ ٣
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٨٧

٨٧

  الـفصل الثاني
  

  
  
  

  بحور الشعر
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٨٨

٨٨

  حبر الطويل
  :املفتاح 

      مقَـدحــورِ ملـى كُلِّ البطَويـلٌ ع  
< ××< | ×××< |×< |<×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  
  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  
<××<| ×××< |×<  | <×<×  

  لنفَعو /فاعيلُنفَعولُ   / م /   لُـنفـا عم  
  :جاء يف سبب تسميته 

قال اخلليل مسي بذلك ألنه تام األجزاء سامل من اجلزء ، وقال الزجاج مسي بذلك ألنه أكثـر                  {
   ١} البحور حروفا ، إذ يكون عدد حروفه يف التصريع مثانية وأربعني حرفا ، وال نظري له يف ذلك

  : ما يعتريه من الزحافات والعلل 
زحاف القبض على مجيع تفاعيل البحر بدون استثناء ، ويدخل الكف على مفـاعيلُن يف               يدخل  

وعروضه مقبوضة دائما إال يف     " األثلم  " احلشو ، ويدخل اخلرم على فَعولُن األوىل منه ويسمى          
  .حال ازوء والتصريع ، فإا تتبع الضرب ، ويدخل احلذف على الضرب 

  : هلذا البحر مخسة  أشكال 
  .  ـ العروض املقبوضة والضرب الصحيح ١
  .  ـ العروض املقبوضة والضرب املقبوض ٢
  . ـ العروض املقبوضة والضرب احملذوف ٣
  .  ـ العروض املقبوضة والضرب احملذوف املعتمد ٤
  .  ـ العروض ازوءة والضرب ازوء ٥

/ فَعـولُن   "  تفعيلتـه إىل     وحتول" مفاعي  " احلذف جيعل الضرب    : الشكل الرابع من الطويل     
فتكون آخـر تفعيلـتني         " >×>/ فَعولُ  " ويعتمد للتفعيلة اليت قبل الضرب ، شكل         " ××>
 }وهذا قاعدة يف هذا الشكل  } ××>/ > ×> / فَعولُ فَعولُن ،.  

  
  
  
  

  ـــــــــ
   .٥١ص .  ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٨٩

٨٩

  :قبوضة والضرب الصحيح العروض امل/ الشكل األول 
  :للمؤلف 

  إِذا شئْت أَنْ تدعو اَألنـام إِلَى الْهـدى       
<××< |  ×××<|×< | <×<×  

  فَعولُن  /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  
  

       ـرهنال ت قْـسال تى ونسالْحفْقِ وفَبِالر  
< ××<| ×××< | ××< |×××  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن/ فـاعيلُنم  
  : العروض املقبوضة والضرب املقبوض / الشكل الثاين 

  :العميد بن مؤيد الطغرائي 
ــضائلي ــرِ فَ يو بِغــم ــى اُهللا أَنْ أَس أَب  

<××< | ×××< |×< | <×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفـا / فَعـولُ   / مملُنع  

  

       دوـسمـا بِالْمالِ كُـلُّ م١إِذا مـا س  
< ××<| ×××< |×< | <×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  
  :العروض املقبوضة والضرب احملذوف / الشكل الثالث 

  غَـدرِها  رمت بِهِم اَأليام عـن قَـوسِ        
<×< |< ×××< | ××< |×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
  

      هـررِ مهةَ الدكونـوا زيـني ٢كَأَنْ لَم  
< ××< | ×××< |  ××< |××  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / فَعـولُن  
  :العروض املقبوضة والضرب احملذوف املعتمد / ل الرابع الشك

  :عبد اهللا بن املعتز  
       لَـةبِقُب ـكنكنيِ مـسلى الْمع قدصت  

< ××< | ×××< |×<| <×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  

  

     نـاتـسالْح قـدـي أَراها أَص٣فَإِن  
< ××<|  ×××< |×<  | <××  

  فَعولُن /   فـاعيلُنفَعـولُ   / م / فَعـولُن  
وحول " مفاعي  " الحظ التفعيلتني األخريتني يف البيت ، فالضرب دخل عليه احلذف فبقي            

وهـذا  " فَعولُ  " فبقيت  " القبض  " والتفعيلة اليت قبل الضرب دخل عليها       " فَعولُن  " إىل  
  " .فَعولُن فَعولُن " ومما جاء . زم  يف هذا الشكل ال

  ـــــــــــــ

   .٥١٦ ـ   جواهر األدب  ، المحد اهلامشي ، ص ١
   .٢١٤ ، ص ١ ـ معجم البلدان ،  ج ٢
   .٩٩ ـ الدیوان  ، ص ٣
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٩٠

٩٠

  : العروض ازوءة والضرب ازوء / الشكل اخلامس 
  :للمؤلف 

ــال   س ــديكُم أُه ســد ــا الْقُ   مِي  أَن
<   ×× <   |    ×××<  |× ×  

 ــولُن ــيلُن  / فَع ــا ع ــولُن / مف   فَع
  

  ــد ــلِّ الْعبي ــي غ ف ســد ــا الْقُ             أَن
<    ××<   |   ×××<    |××  

 فَعـــولُن / فـــاعيلُنم /  فَعـــولُن  
طر الطويل ، أي أن الشطر الصحيح أصبح يـساوي          هناك من الشعراء من جاء بالبيت  ش       

  :بيتا ، وهذا مثال على ذلك 
  :علي بن احلسن القهستاين 

ــولٍ  ــال طَـ ــولٌ بِـ   وطُـ
<       × ×<      |× × ×  

 ــولُن ــاعيلُن/  فَعــ   مفــ
  

  ١وعـــرض بِـــال عـــرضِ
<       × ×<      |× × ×  

  ــولُن ــاعيلُن/ فَعــ    مفــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
العـروض  / هذا البيت أورده الشيخ جالل احلنفي يف  . ١٩١ص . ـ العروض  ٣١ص  .١٣ج / معجم األدباء  ـ   ١
كشكل من أشكال الطويل ، هو الطويل السادس وفق منهجه ، وكما هو ظاهر ، فإن البيت منه يـساوي    / ١٩١ص  .

  .شطر الطويل التام 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٩١

٩١

  أمثلة حملولة
  :أبو العميثل 

      ـهكْترـى تترِ حعالش وِجـاجاع تأَقَم  
< ××<| ×××< | ××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  
ـــوى   ــشرِ الْقُ تنالبِم كُماهــدون   فَ

<×<| < ×××< |×<  |<×<×  
  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

ــأَ  ــباه كَ أَش  دــصائ ــاقَ   نَّ  متونه
<×<| < ×××< |×<  |<×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
  :لمؤلف ل

 قداح ثقافـي نـابِلٍ وابـنِ نــابِلِ      
<×< |< ×××< | ××< |×<×  

مفـاعلُن      / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
ــعيف ــلِض عاظتقٍ ملغـْت ــس ال مو    

<××<  |×××< |×< | <×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م /      لُنفـاعم

ــلِ وامشــيجِ الْعــبِ الْو ــونُ أَنابي    ١مت
<×< |< ×××< |××< | ×<×  

  مفـاعلُن / فَعولُن  / مفاعيلُن  / فَـعولُ  

        جفَـراُألســاةُ م ـزإِنْ ع رعالش وه  
<  ××<|×××< |×< | <×<×  

  فاعيلُن ْ / فَعـولُنفَعولُ  / م / لُنفـاعم  
       كْنِـهبِر ـصابمـا الذَ الْم ربالص وه  

< ××< |×××< |×< | <×<×  
  فَعولُن /فاعيلُنفَعـولُ    / م / لُنفـاعم  

  :املرقش األصغر 

     عـازِعا الزهتهفْسٍ دن نع نزجىالْحد 
<××< |×××< |  ××< |×<×   

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  
    ضـيابرِ وهنُ الدوج ددـبت  عطــال    

<×< |<×××< |  ××< |×< ×  
  مفـاعلُن / فَعـولُن     / مفاعيلُن  / فَعولُ  

        فَحـسي نِـكيمِ دارٍ مــاُء عسر نأَم  
< ××< | ×××< |×<| <×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  
  

   مــن  مقــامٍ أَهلُــه وتروحــواغَــدا 
<××< | ×××< |×< | <×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  

  
  ـــــــــ

  .١٩ ـ ١٨ املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء ، للمرزباين ، ص  ـ ١
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٩٢

٩٢

  لظِّبــاِء ســخالَها تزجــي بِــه خــنس ا
<××< | ×××< |×< | <×<×  

  فَعولُن /   فـاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  
  :العجري السلويل 

 حــب أَصو درو  وــالْج ـــآذرها بِ ١ج  

<×< |< ×××< | ××< |×<×  
  فـاعلُن م/ فَعـولُن   / مفـاعيلُن   / فَعولُ  

    ــابِر ــواد مث الْجا وــواد ج ــت   خلَفْ
<×<| < ×××< |×< | <×<×  

 مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفـاعيلُن   /  فَعولُ  
ــصالَ ــسلم ال تسم ــات ــسبِق الْغاي اليو   

<××< |×××<  | ××< |×<×  
  فَعولُن /   فـاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

  

  ــة ــه ذو علَّ ــى جريِ ــسريعل ي٢ و  
< ××< |  ×××< |×< | <××  

 فَعــولُن / فــاعيلُنفَعــولُ / م /  فَعــولُن  
  ــور ــاحِ  عث ــراف الرم ــلٌّ َألطْ قم    

<××<   | ×××< |×< | <××  
 فَعــولُن / فــاعيلُنفَعــولُ / م /فَعــولُن  

   :مكفوفة يف حشو الطويل " مفاعيلُن " ومما جاءت  
  :ابن بديع الشيباين  

  إِذا مـا مضى خمس  وعـشرونَ لَيلَـةً         
<××<  |×××< | ××< |×<×  

  فَعولُن /   فـاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم   
ةرــش ع ســابِع مــو لٌ ييــه س ــع     ويطْلُ

<××<  |×××< |×< | <×<×  
  فَعولُن /   فـاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  

  

ــاجِسِ  ــوع لب ــرانَ طُل ــشهرِ حزي   ٣بِ
<×< |<××< | < ××< |×<×  

  مفـاعلُن  / فَعـولُن   / مفاعيـلُ   / فَعولُ  
   بِتمـوز مهمـا طـاب تمـر الْمغـارِسِ     

<××< | ×××< | ××< |×<×  
  فَعولُن /   فـاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  
  :ومما جاء مكفوفا يف احلشو وقد جاء اخلرم يف بداية البيت 

  :امرؤ القيس  
  شـاقَـتـك  أَحـداج  سلَيمى بِعاقـلٍ       

  ××< |××<| <  ××< |×<×  
  ولُنفاعيـلُ   / عم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

  ـــــــــــــــــــ

ــدمعِ  ــودان بِال ــينِ تج لْبل ـــاك   ٤فَعين
<××< |××< |< ××< |×××  

  فاعيـلُ   / فَعولُنم /   فَعـولُن / فـاعيلُنم  

   .٢٥٧ص .مجهرة أشعار العرب  . ٢٤١ضيب ،  ص  ـ  املفضليات ، للمفضل ال١
  .٦١٧ص .طبقات فحول الشعراء ، حملمد بن سالم اجلمحي ،  السفر الثاين  ـ  ٢
  . .٧٤نشر احملاسن اليمانية  ، لوجيه الدين عبد الرمحن الشافعي ، ص  ـ  ٣
  .٢٨٧ص  .٦ج / العقد الفريد  / ١٣٨ص  .اية الراغب  ـ ٤
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٩٣

٩٣

  :الراعي النمريي 
ــةٌ   و ماعج ــه نفَم ــاالت ــسر ح   لل
< ××<| ×××< |×< | <×< ×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م  / لُنفـاعم  
  :للمؤلف 

 دــر ــا الْفَ همزأَحو  ــان جِين ــه نم١و  
<×< | <××<| <×< | <×××  
  مفـاعيلُن / فَعـولُ   / يلُ  مفاع/ فَعولُ   

         لَّـةأَغْفـى  بِذلي ويـا أَه صاح كَمو  
< ××<| ×××< | ××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم 
ــه يابث  وانجــاُألر ــبِغت بِ ص ــم    وكَ

<×<| < ×××< |×< | <×< ×  
  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

  : الثقفي أبو طليق

           ـداهي  باتــائي  النف   فَتزن  كَمو 
<×< |<  ×××< |×<  | < ××  

  فَعـولُن  / فَعـولُ   / مفاعيلُن  /  فَعولُ  
         واهر هيدالـش  روح  فَـترخز  كَمو   

< ××< | ×××< |×<  | <××  
  فَعولُن /   فـاعيلُنفَعـولُ   / م / فَعـولُن  

  رأَيتــك  تــدعونِي إِذا مــا دعــوتنِي 
<×< |< ×××< | ××< |×< ×  

   مفـاعلُن / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
        ـهريِح ـمش ـنم نالَّلو يمدنلى عع   

<××< |× ××< | ××< |×< ×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

  :االمام الشافعي 

  دعاَء  يهـود  مـسبِتني علـى نهـرِ          
<×< |< ×××< |×< | <×××  

  مفـاعيلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
       ـرمالْخ ـهتا قـالَ ريِحمواسِ يالن ن٢م  

<××< | ×××< |×< | <×××  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / فـاعيلُنم  

  
  

  ـــــــــــ
    .٨٧  مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة  ، حملمد بن احلسني بن عمر اليمين ، ص  ـ١

  " .رحيته " وليس " رائحة " يف البيت الثاين  اقواء ولعل الكلمة  . ٣٤ص .معجم الشعراء  ـ ٢
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٩٤

٩٤

  يِمي مـودتي خذي الْعفْو منـي تـستد     
< ××<| ×××< | ××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  
فَإِني وجدت الْحب في الْقَلْـبِ واَألذى      

<××< | ×××< | ××< |×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

  :الفرزدق 

       أَغْـض ي حـنيتروي سقي فطنالَ توب  
< ××<| ×××< | ××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  
       بـذْهي ـبالْح ثلْبي ا لَمعمت١إِذا اج   

<×<| < ×××< | ××< |×<×  
  مفـاعلُن / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

        ةـالدلـى ذي جقي عبالي توأَرى الْم
<××<| ×××< | ××<  |×< ×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /   لُنفـاعم  
          لَـةلَي ـضعيا لَنـا بنالـد لُحصأَمـا ت  

<××<  | ×××< |××< |×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَ/ م   عـولُن /   لُنفـاعم  

  :أبو جلدة اليشكري 

ــدا   صرم ــه ــا لَ ــرة إِالَّ دن ال غَيو  
< ××<| ×××< |×< | <×< ×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   /  م /  لُنفـاعم  
   ٢من  الدهرِ  إِالَّ عاد شيٌء  فَـأَفْـسدا         

< ××< |×××< | ××< |×< ×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

  لَعمري َألهـلُ الـشامِ أَطْعـن بِالْقَنـا         

<××< |×××<  |×< | <×< ×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م /  لُنفـاعم
  هم صـحن الْعـراقِ وناقَلَـت       تركْنا لَ 

<××< | ×××< |×< | <×< ×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م /  لُنفـاعم  

  
  

   ــــــــــ

        حالْفَـضائ ـهلَيـشى عخما يمى لأَحو  

< ××<| ×××< | ××< |×<×  
  فَعولُن  /  فاعيلُنم /  فَعولُن /  لُنفـاعم  

     ـاتجِيوبِنا  اَألع     حرامالطِّـوالُ  الـش  

< ××<| ×××< | ××< |×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم  /  فَعولُن /  لُنفـاعم  

  .ورد منسوبا إىل القاضي شريح  / ١٨٥ويف كتاب الوحشيات ، اليب متام ، ص  / ١٣٣ص . ـ  الديوان ١
  .١٢٢ص . ـ الديوان ٢
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٩٥

٩٥

  فَقُلْ لنِـساِء الْمـصرِ يـبكني غَيرنـا           

<× < /<×××< | ××< |×< ×  
   مفـاعلُن / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

  :أبيات متفرقة 

  ١الْكـالب  الــنوابِح    واليـبكناإِالَّ  

< ××<| ×××| < ××< |×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

ــاًء             ــه جفـ ــن خليلَيـ   رأَى مـ

<     ××<   |  ×××<    |××  
 فَعـــولُن / فـــاعيلُنم /          فَعـــولُن  

ــو  ــجارِ تعل ــي اَألش ف ــر يــال خ   فَ

<     ××<   |  ×××<    |××   
 فَعـــولُن / فـــاعيلُنم /فَعـــولُن               

ــواالً               اجي نــالر ــت بِ ــا كُن وم

<     ××<  |   ×××<    |××   
 فَعـــولُن / فـــاعيلُنفَعـــ/ مولُن  

  :عباس حممود العقاد 

ــا ــاع الْقُلوصـ ــدنْ  راح يبتـ   لَـ

<     ××<   |   ×××<   |××  
 فَعـــولُن  / فـــاعيلُنم / فَعـــولُن  

ــلُّ     ظ  ــيهِن ــن  ف ــم   يكُ   إِذا  لَ

<     ××<   |   ×××<   |××   
 فَعـــولُن  / فـــاعيلُنم /  فَعـــولُن  

  ٢وال عـــونَ أَقْـــوامٍ لئـــامِ  

<××<   |       ×××<    |××  
  فَعـــولُن / فـــاعيلُنم /فَعـــولُن  

  وكُنت جنني  الـسجنِ تـسعةَ أَشـهرٍ      

<×< |< ×××< |×< | <×<×  
  مفـاعلُن /  فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

فَفي كُلِّ يومٍ يولَد الْمـرُء ذو الْحجـى         

<××< | ×××< | ××< |×<×  
  فا/ فَعولُنم  عيلُن /   فَعـولُن /   لُنفـاعم  

  ــــــــــ

        أَولَـد لْـدالْخ ـةي ساحفَها أَنـا ذا ف  

 <×< |< ×××< |××< |×<×  
  مفـاعلُن / فَعولُن  /  مفاعيلُن  /  فَعولُ    

         ـدلْحي  هالَـةمٍ ذو الْجـوي كُلِّ يفو  

< ××< | ×××< |×< |<×<×  
    فَعولُن  /  فاعيلُنلُ  فَعو/ م /  لُنفـاعم  

   .٢٩ص .ـ الوحشيات ١
   .١٨٩ص . ـ العروض ٢
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٩٦

٩٦

ومـا أَقْعدت لي ظُلْمةُ السجنِ عزمـةً        

< ××< | ×××<| ××< |×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

  :عبد اهللا بن الدمينة 

       قَـدرم ـشاكغي لٍ حـني١فَما كُلُّ لَي  

<××< | ××× |< ××< |×<×  
  فَعولُن  /  فاعيلُنم /  فَعولُن / لُنفـاعم  

 ــه أَنـــالَ و ــا رأَت أَنْ ال وِص فَلَم       

< ××<| ×××< |×< | <×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م /  لُنفـاعم  

          بِـه ـتمـا ريكَم لَـو فنِي بِطَرتمر  

< ××<| ×××< | ××< |×< ×  
  فَعولُن /م  فاعيلُن /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  

    هــض ــأَنَّ ومي ــا كَ ــحٍ بِعينيه لَمو  
< ××< | ×××<|×< | <×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم     
  :لقائل جمهول 

      قُهـرادنـا سلَيع روبضمِ مردى الصم  

<××< | ×××< | ××< |×<×  
    فَعولُن /  فاعيلُنم /  فَعولُن /  لُنفـاعم  

        ــه ــره وبنائقُ حــا ن جيعــلَّ ن لَب  

<×< |< ×××< |×< | <×<×  
  مفـاعلُن /  فَعولُ  /  مفاعيلُن  /  فَعولُ  

     قُهـقائش دجندى لهيا تالْح مـيض٢و  
< ××< | ×××< | ××<|×< ×  
  مفـاعلُن / فَعولُن  /  مفاعيلُن  / عولُن  فَ

ــا    ــا  قُلوبن اِهللا أَم ــالم س ــك لَيع  
<×< |< ×××< | ××< |×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُن   /  مفاعيلُن  / فَعولُ  
   ةــحاب ــلِّ س ــسقي بِكُ تــي َألس إِنو  

<××< | ×××< |×< | <×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / فـاعملُن  

  ــــــــ

   حيحــص ــا فَ ــا  ودن أَمضــى  ورفَم  
< ××< | ×××<  |×< | < ××  

  فَعولُن /    فاعيلُنفَعولُ    / م  / فَعـولُن  
          ريـح ـكضـوِ  أَرحن  نبِها م رم٣ت  

<×< |< ×××<  |×< |  < ××  
  فَعـولُن / فَعـولُ     /  مفاعيلُن  /  فَعولُ  

   .١٤٤  ، للدكتور فاروق مواسي ، ص  ـ  أشعار الديوانيني١
  .١٢٦٤ ـ  احلماسة الكربى  ، اليب متام ، ص ٢
   .١٨٣ص . ـ الوحشيات ٣
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

٩٧

٩٧

  : فهد أبو خضرة . د
أَضـائعةٌ  ال تسأَلي الدرب  واغْزِلـي        

<×< |< ×××< | ××< |×<×  
  مفـاعلُن  / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

ت فَيضا من النـدى     ودوري مع النسما  
<××< | ×××< | ××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم 
  وعودي إِلَى صدري فَعمـري حكايـةٌ       

<××< |×××< |  ××< |×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /  فَعولُن  / لُنفـاعم  

  :حممود سامي البارودي 

      موجا  يسِ ميعادمالش عم   ـدعالْو بِـه 
<××<| ×××< |×< |  < ×××  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م /  فـاعيلُنم  
          درالْـو رظتنحِ   يبالص لْففَما  زالَ  خ 

<××< | ×××< |×< | <×××   
  فَعولُن  /  فاعيلُنفَعولُ  / م /  فـاعيلُنم

     قْـدالْحو ـبهاالْحلى أَطْرافع ذوب١ي  

<×< |< ×××< | ××< |×××  
  مفـاعيلُن / فَعولُن  /  مفاعيلُن  /  فَعولُ  

ـ    الن يوطبِخ تمـرِ     رـةُ الْفَجبرورِ كَه  
<×< | < ×××< |×< |< ×××  

  مفـاعيلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
   وسارت  بِأَنفـاسِ الْخمائـلِ نـسمةٌ       

< ××< | ×××< |×< |<×< ×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  

  :فاروق مواسي . د 

  ةُ الزهـرِ ونمت  بِأَسرارِ النـدى  شـفَ      
<××< | ×××< |×< | <×××  

  فَعولُن  /  فاعيلُنفَعولُ  / م / فـاعيلُنم  
  ٢بليلَةُ مهوى الـذَّيلِ عـاطرةُ النـشرِ       

<×< |< ×××< |×< | <×××  
  مفـاعيلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  /  فَعولُ  

  أَيـا لَهف نفْسي كُلَّما طُفْـت طَوفَـةً        
< ××<| ×××< | ××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  
  ــــــــــ

 أُسائلُها  مـاذا  دهى  مـن  عجائـبِ      
<×< |< ×××< | ××< |×<×  

  مفـاعلُن / فَعولُن  /  مفاعيلُن  /  فَعولُ  

   .٢٢٨ص  .١ج /  ـ األعمال الشعرية ١
  .وذلك ألن البيت مصرع " مفاعيلُن " يف البيت األول جاءت العروض والضرب  . ٣ص  .٢ج /  ـ الديوان ٢
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٩٨

٩٨

  ها رزايـا سيولٍ أَودع الْغـيم سـخطَ      
<××< | ×××< | ××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم  /  فَعولُن / لُنفـاعم 
        قَـتالْتو  فـيهِن فَلَ مـاُء الْجِنحجت  

<×<| < ×××< | ××< |×<×  
  مفـاعلُن / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

  :أمحد شوقي 

 مجنحةَ   اَألرجـاِء  زرق  الْجوانِـبِ        
<×< |< ×××< | ××< |×<×  

 مفـاعلُن /  فَعولُن  /  مفاعيلُن  /  فَعولُ  
  ١علَيهِن   أَنفاس   الريـاحِ  الْغواضـبِ    

<××< | ×××< | ××< |×<×  
  مفـاعلُن / فَعولُن  / مفاعيلُن  /  ولُن  فَع

  تبيت  سفْن  اَألبرِيـاِء مـن  الْـوغى           
<×<| < ×××< |×< | <×<×  

   مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
       لَّطَتموسـى لَـس تابوت كَترأَد فَلَو  

<××< | ×××< | ××< |×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم / فَعـولُن /  لُنفـاعم  

  :مسيح القاسم 

  وتجنِي على من ال يخـوض رحاهـا        
< ××<  | ×××< |×< | < ××  

  فَعولُن  /  فاعيلُنفَعـولُ   /  م /  فَعـولُن  
ــا   ــر حماه حــا و ــه زباناه لَي٢ع         

<×< | < ×××<  |×< | <××  
  فَعـولُن / فَعـولُ   /  مفاعيلُن    / فَعولُ    

  ـا يا يـوم الْقيامـة عاظـب        وهـا أَن 
<×< |< ×××< |×< | <×<×   

  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
ــوارِحي   ــاعي ج ــواب اَألف ــدثَّر أَثْ ت  

<×<| < ×××< | ××< |×<×  
  مفـاعلُن / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

  :ابراهيم اليازجي 

ــع ال   مجيو ــس ــددنِي وكْ بيزِب   
<×< |< ×××< |×< | <×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُ   /  مفاعيلُن  /  فَعولُ  
       ـبوحِ ناصالـر ـنم منِي هشهني٣و  

<×< |< ×××< | ××< |×<×  
  مفـاعلُن / فَعـولُن   / لُن  مفاعي/  فَعولُ  

 
  ـــــــــــ

  .٢٤ص .ملا فقدت معناها األمساء  ـ ١
   .٤٣٠ص  .٥ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٢
  " .وها أَنـ " القراءة تكون خطفا " وها أَنا : " قوله  . ١٨٨ص .وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم  ـ ٣
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٩٩

٩٩

  سـها   أَيـا لَيلَةً بِـاُألنسِ راقَـت  كُؤو     
< ××<| ×××< | ××< |×<×   

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  
  :أسامة بن منقذ 

      ـفشرم ـبأَطْي بِها اَأللْباب ١فَنالَت  
< ××< | ×××< |×<| <×<×  

  فَعولُن  /  فاعيلُنفَعولُ  /  م / فـاعملُن  

ــازِلٍ   ــي لمن تعوــكو ر ــى اِهللا أَش   إِلَ
< ××< |×××< |×< | <×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م /  لُنفـاعم  
ــةٌ     ملنِي ملَتــاز ــا ن ــيوفي إِذا م س  

< ××< |×××< | ××< |×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

  :إبراهيم ناجي 

  لْبِـي َألهـلِ الْمنـازِلِ      خلَت وجوى قَ  
<×< |< ×××< | ××< |×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُن   / مفاعيلُن  /  فَعولُ  
  ٢حصونِي إِذا خفْت الـردى ومعـاقلي      

<××<  | ×××< |×<| <×<×  
  فَعولُن  /  فاعيلُنلُن / فَعولُ  /  مفـاعم  

  نقَلْت حيـاتي والْحيـاةُ بِنـا تجـري         
<×< | <×××< |×< | <×××  

  مفـاعيلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
  فَيا منتهى فَني إِلَـى منتهـى الْهـوى         

<××< | ×××< | ××< |×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  
  :لشاعر 

         ـرـعِ الْملْواقـسولِ لعلُـمِ الْمالْح نم  
<×< |< ×××< | ××< |×××  

  مفـاعيلُن / فَعولُن  / مفاعيلُن   /  فَعولُ
  ٣على ذروة  بيضاَء  في النورِ  والطُّهـرِ         

<××< | ×××< | ××< |×××  
  فَعولُن /  فاعيلُنم  /  فَعولُن / فـاعيلُنم  

ــصابةٌ     ــزِ ع ــد الْعزي بــي ع   إِنَّ بنِ
×< |  < ×××< |×< | <×< ×   

   مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفـاعيلُن   / عولُ  
  

  ــــــــــ

  آننــش ــضاِء  وال غــى الْب ــاةٌ  عل   أُب
< ××< |  ×××< |×< | < ××  

  فَعولُن  /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / فَعـولُن   

   .٩٨ص  . ـ  العقد ١
  .٢٦املنازل والديار  السامة بن منقذ ، ص  ـ  ٢
  .٢٨٣ص .الديوان   ـ ٣
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١٠٠

١٠٠

      عجـالِ وـضِ الرغلى بع عيشنا  نـدن  
<×< | < ×××< |×<| <×<×  

  مفـاعلُن  / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
  :بشار بن برد 

 ــوان هو ــم ــإِكْرامٍ لَه ــصاص بِ ١ق  
< ××< |  ×××< |×< | <××   

  فَعولُن   /  فاعيلُنفَعـولُ   / م /  فَعـولُن  

ــقٍ  ــلِ عاش صــي و اَهللا ف  قنيــت أَال ت  
< ××< | ×××< |××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  
 ــلُه صو ــة ــلِ الْقَراب أَه ــن م ــع   تقَطَّ

<×< | < ×××< |×< |<×<  ×  
  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ    

  :ولبشار ابن برد أيضا 

  حيــبنةٌ وفْــرــسي زمي حــني لَــه  
< ××< | ×××< |×< |  <××   

فَعولُن /    فـاعيلُنفَعـولُ   / م / فَعـولُن  
  ــسيب ن ــواك إِالَّ ه ــه ــيس لَ   ٢فَلَ

<×< | < ×××< |×<  | <××   
  فَعـولُن /  فَعـولُ   /  مفاعيلُن  /  فَعولُ  

 مصــائو  لْخــالِ الْفَتــاةكَخ يــؤنو  
< ××<| ×××< |×< | <×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م /  لُنفـاعم
جِدسمبا        ونِ الـصـني سف تخٍ كُنيش   

<×<| < ×××< |×< | <×<×  
  مفـاعلُن   / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

ــا             ــام رقيبه ــا ين ــثَالث م ــدا بِ غَ
<×<| < ×××< |×< | <×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
  : حممود سامي البارودي 

  ـــــــــــ

 ع جأَش          قـوبر مـانـبِ الزيلـى ر  
<×< | < ×××< |×<  | <××  

فَعـولُن    /  فَعـولُ   /  مفاعيلُن  /  فَعولُ  
    ــوب ــه نك ــا وفي يانأَح ــه   تحيي

< ××< | ×××<  |×< | <××  
  فَعولُن  /  فاعيلُنفَعـولُ   /  م /  فَعـولُن  

ــب ــن رقي ــا لَه ــا م ــى ثَالثً   ٣وأَبق
< ××< |  ××× |<×< | <××  

  فَعولُن  /  فاعيلُنفَعـولُ     / م / فَعـولُن  

أي سقطت الفاء ، وهي أول الوتد اموع ، " عولُ " وتقطيعها " إنَّ " بداية البيت األول . ٢٩ص .الوحشيات  ـ  ١
  .وهذا هو اخلرم ، وألن التفعيلة مقبوضة فهو الثرم 

   .١٤٣ص  .١ج / الديوان  ـ ٢
   .١٤٤ص  .١ج /  ـ الديوان ٣
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١٠١

١٠١

  سالمةُ عرضي فـي خفـارة صـارِمي        
<×< | < ×××<|×< | <×<×  

  مفـاعلُن  / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
  بلَغت عـالً ال يبلُـغُ الـنجم شـأْوها          

<×< | < ×××<| ××< |×<×  
  مفـاعلُن  / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

     بطْري ُء لَمربا    إِذا الْمالـصوِ وإِلَى الَّله
< ××< | ×××<| ××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  
ــوابِقي   ــا س ــم تجبه ــةُ أَرضٍ لَ فَأَي  

<×< | < ×××<| ××< |×<×  
  مفـاعلُن / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

  :للمؤلف 

ــارِمِ    ــةً للْمك بهي نــال ــانَ م   وإِنْ ك
< ××< | ×××<| ××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /   لُنفـاعم  
ــوادمِ  ــنهض لَهــا بِقَ ي لَــم ــوإِذا ه  

<×< | < ×××<|×< | <×<×  
  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

ــداد الْبهــائمِ       ع ــن إِالَّ م ــو فَمــا ه  
<×< | < ×××<| ××< |×<×  

  مفـاعلُن  / فَعـولُن   /  مفاعيلُن   /فَعولُ  
  ١وغَمرةُ بأْسٍ لَـم تخـضها صـوارِمي     

<×< | < ×××<| ××< |×<×  
  مفـاعلُن / فَعـولُن   /  مفاعيلُن  / فَعولُ  

  أَبــى الــشعر إِالَّ أَنْ يفــيض ويبــدعا
< ××< | ×××<|×< | <×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / فـاعملُن  
  همى بعدما أَعيـى فَـصادف مهجـةً       

< ××<| ×××< |×< | <×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  

       هرـشن ـقبعوحِ يالـر راتجلى شع  
<×<| < ×××< |×< | <×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفـاعلُن   / فَعولُ  
  ـــــــــ

ـ        اض وأَبـدعا  ومـا سمت إِالَّ مـا أَف
< ××< | ×××<|×< | <×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  
ــ ــا ته عبرــوى فَت الن ــم ــه رغْ   يم بِ

<×<  | < ×××<|×< |<×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  

  فَأَورقَت اَألعطـاف والـروح أَينعـا      
<×< | < ×××<| ××< |×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُن   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

   .٤٢٣ ـ ٤٢٠ص  .٣ج /  ـ الديوان ١
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١٠٢

١٠٢

دــر ــالِ مفَ ــي الْجم ــيمٍ ف ــلِّ يت   بِكُ
<×<| < ×××< |×< | <×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
   الدهر فـي الطُّـولِ بعـضه       ولَيلٍ كَأَنَّ 

< ××< | ×××<| ××< |×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

       كُمـدورـا صنع مـانعنِي النأَقيموا ب  
< ××< | ×××< | ××<|×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  
  

        مت ـزرِ عهـقْرِ الـدرِ صلى غَيـا ععن  
< ××< | ×××<|×< | <×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنفَعـولُ   / م / لُنفـاعم  
  بِــه الــضجر النــارِي فــار وأَزمعــا

<×< | < ×××<|×< | <×<×  
  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  

ــا  ــاغرين الرؤوس ــوا ص   ١وإِالَّ تقيم
< ××< | ×××< |  ××< |××  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / فَعـولُن  

  ـــــــــــ
   . ٢٤ص .  ـ الكايف يف العروض والقوايف ١

واختلف اخلليل واألخفـش يف عـروض        : ( ٢٦ _ ٢٥ص  . وقال اخلطيب التربيزي يف الكايف يف العروض والقوايف         

ن على جهة الزحاف ال على جهة البناء        الطويل ، فكان اخلليل ال جييز فيها غري مفاعلن ، وكان األخفش جييز فيها فعول              

واألصل ، ومعىن هذا أنه كان جييز يف قصيدة واحدة أن تكون فيها بعض األعاريض على مفاعلن والبعض على فعولن ،                     

، وهو فرع لـه ، وأولـه        " فعولن  " من جنس   " مفاعلن  " على أي ضرب كانت القصيدة من ضروبه ، وكان يقول           

ىل ، وإذا كان كذلك فقد وجدنا املتقارب باتفاق منا جيتمع فيه عروض حمذوفة وعروض غري            مضارع ألوله فقياسه به أو    

حمذوفة ، ويكون ذلك يف قصيدة واحدة ، فبنينا عليه الطويل ، وأجزنا فيه مثل ما أجزنا يف املتقارب ، وذلـك كقـول    

  : النابغة 

ـ  ====================جزى اهللا عبسا عـبس آلِ بغـيضٍ          ـلْ         جفَع قَـدو ـالبِ الْعاوِيـاتزاَء الْك  

================= فَعولُن=========================================لُنفاعم   
  ) .لو أجزنا مثل هذا لكنا قد أجريناه جمرى الزحاف : وكان اخلليل يقول 
  . ر اجتماع األخفش باخلليل أصال ، لذلك فإن هذا النقل أوىل عندنا بالشك ، وعدم التصديق وحنن نشك يف أم
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                                              حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر

  

١٠٣

١٠٣

  أمثلة غري حملولة
  :إبراهيم اليازجي  

       ـدجن ـنم لْتمحلْ ته دجن ماتيسن   
    وهلْ فيـك للْعـانِي الـشجِي تعلَّـةٌ        

  

ـ         جالْوو ةبابالـص ـرـوى حس إِلَي  د  
    دهالسعِ ومالدذْكارِ والتقِ وووى الش١س   

  :للمؤلف 
  قَضى الْعمر مشبوب الْيـراعِ محارِبـا       
          واقَـهر ـدراِء محلـى  الـصالً علَيو  
  وغـوالً من الْفَقْـرِ الْمقَنـعِ بِـالْغنى       

  : االمام الشافعي 

ــوى والهــا الْهأَع رــواهع عطــامالْم  
       ســاجِع حدـصيها لنلْ عحتري لَمو  
       عجــائ تـوى غَـذا الْمتلَّلَها حجت  

  إِذا ما خلَوت الدهر يومـا فَـال تقُـلْ          
  وال تحــسبن اَهللا يغفَــلُ ســاعةً  

  

 قيــبر لَــيقُــلْ ع ــنلكو تلَــوخ  

ــه لَيــى ع ــا يخف ــبوال أَنَّ م     ٢ يغي
 

  :الشماخ بن ضرار الذبياين 
ــا    ــا إِذْ أَتينه ــا جاراته ــولُ لَه   تق
ــا  ــت حليلَه ــاجٍ أَزالَ ــرنَ لمهب غي  

  

ــصرا  نتــانَ  و ــى أَنْ  تع ــق  للَيل حي  
  ٣غَمامةُ صيف ماؤهـا غَيـر أَكْـدرا      

  :اخلنساء 
ــة وِيــيصِ د ــضاِء الْقَم قٍ كَأَنــر خو    
ــا ــرواحِ كَأَنه ــذامِ ال جبِم ــت قَطَع    

  

          كْـبر بِـه قـيممـا ي داهر خوفم   
      بـعلٌ صمهـا جها كُورنطَّ ع٤إِذا ح   

  
  ـــــــــــــــــــ

   .٣٨ص  . ـ العقد ١

 ، بـاختالف  ١٧١ص  .١ج / وردت األبيات الثالثة األوىل يف ديوان أيب نواس  . ١٣٠ ـ  ١٢٩ص .الديوان  ـ  ٢

  " .لَهونا بِعمرٍ حتى ترادفَت " ، يف صدر البيت الثالث " يخفى علَيك " بسيط  يف عجز  البيت الثاين 

   .٢١٢ص .الشماخ بن ضرار الذبياين ـ   ٣
   . ٢ص . شرح ديوان اخلنساء  ـ  ٤
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٠٤

١٠٤

  :سليم أبو االقبال اليعقويب 
  حـزم رافـدي    ولَوال اصطبار الْقَلْبِ والْ   

ــجِيةٌ     س ــات ــاتي والثَّب ــوال ثَب   ولَ
     توـزلِ الَنهةَ الْجهادي أُمطال اضلَوو  

  

        ـهال أُحارِب ـناسِ مي الـننِي فبلَحار  
       ـهبذَوائ ـشيبت أْسـي أَور لَطَأْطَأْت  

        ـهبجائيـانِي نع ـنع لَّـتوي و١نِياق  

  :ديك اجلن احلمصي  
          رـدلَنـا ب ـتفَأَن بـرغفَلْي ردعِ الْبد  
  وإِما انقَـضى سـحر الَّـذين بِبابِـلٍ          

لَوـرى      وت ـنم نسأَح عادو ي قُمقيلَ ل  
  :عبد اهللا بن املعتز 

  هــاتو هــاكمي وــو   أَعــاذلُ دع لَ
        لَـةبِقُب ـكنكنيِ مـسلى الْمع قدصت  

  :للمؤلف 

         ـرالْفَج ـنِكحاسم ـنلَّى مجإِذا ما ت  
       ـرمـي خل ريقُكو رحي سل فُكفَطَر   

 بِأَع تحلَص     كْريا ب كْريا ب تو٢لى الص  
  

  هلِ الْعيش فَاصـدق غَيـر ذا بِحيـاتي        
ــدق ا ــا أَص ــإِني أَراه ــسناتفَ ٣لْح   

ــالمي    س ــديكُم أُه ســد ــا الْقُ   أَن
  أَنـا القُدس هـلْ ينـسى صـمودي        

ــي      ــسأَلْ خليل ال ت ســد ــا الْقُ   أَن
ــلِ         ــد الْخلي هع ــن م ســد ــا الْقُ   أَن

ــو     ــاسِ أَزه ــن اَألرج ــصونٌ م م  
ــي            ــان علَتنِ ــضِ أَزم عــوى ب س  

  بِبيتــي          أَغــاروا علــى أَهلــي   
   ـــــــــــــــــــــ

  ــد ــلِّ الْعبي ــي غ ف ســد ــا الْقُ                أَن
ــودي ــسر قُي ــم تكْ ــدس لَ ــا الْقُ   أَن
   ــهيد ــى ش ــا أَغْل ــضنِي غَف بِح  
     ميــدالْح ــدبإِلَــى ع ـــطهل  

ــامِ الْ   ــى ه ــشي عل أَمو  ــود   وج
 ــصاباتع " بــانأَر "     قــودالْح  

ــدي      ــن وري ــائي م ــالَت دم   وس

  
   .٩٣ص .حسان فلسطني  ـ ١
يف الديوان ، وكذلك يف كتاب ـ ديـك اجلـن    " سحر الَّذين " ورد البيت ذه الصيغة  . ١٠٠ص . ـ الديوان    ٢

حر اللذين بصيغة املثىن ال اجلمع ،  ويف هذا اشارة إىل قوله             ونعتقد أن الصواب س    . ٣٣ص  . ملظهر احلجي   /  احلمصي  
   .١٠٢/ البقرة " يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ على الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت " تعاىل 

   .٩٩ص .الديوان  ـ ٣
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٠٥

١٠٥

  :لشاعر 
  رمت بِهِم اَأليام عن قَـوسِ غَدرِهــا        

  لَ جور الدهرِ يغشى ديــارهم     وما زا 
      تحـبـا فَأَصميعهـا جنع مالهفَأَج  

  :امرؤ القيس 

        هـررِ مهـةَ الـدكونـوا زيني كَأَنْ لَم  
  هــر ــم كَ ــرةً ثُ ــيهِم كَ ــر علَ   يكُ
  هــر بع مــو رِ الْيــاظ لنل مــازِلُه   ١من

ــسالَ ل ــاتينِ فَ ــابت قَط ــاأَص   واهم
  :اخلنساء 

  ٢فَــوادي الْبــدي فَــانتحى َألريــضِ

          ةـربـرِ كغَي ـنم تـبقولُ نِساٌء شت  
          ـبطَي شـيانَ ال الْعـسأَقولُ أَبـا ح  

  

ــشيب ي ــت ــد لَقي ــا قَ مم رــس أَيو  
   تأُفْـرِد قَدو فكَيو    طيـبي ـكن٣ م    

  :جعفر بن أمحد السراج 
        ـتأَمو ـدجضِ نأَر نا مطَرو تقَض
  وخبرهـــا الـــرواد أَنَّ لحـــاجِرٍ  
  والح لَها بـرق مـن الْغـورِ موهنـا          
   هــض ــد ومي نــاقِ ع ــيلْن بِاَألعن فَم  

  

ـ        ـي اَألزِمى لَها فخرمى مالْح قيقع ة  
               ـتنفَح ياضالــر ـهنم تروا نيح  

    تــب ــوارِقِ ش ــارٍ للطَّ ــشعلَة ن   كَ
ترمــتاسســانِها وــي أَرف ــراقَص٤ت   

  :عمرو بن شأس 
  وكَأْسٍ كَمـستدمي الْغـزالِ مزجتهـا      
ــشبا ــه ال ــؤثر بِعرنينِ ي ــم ــآدم لَ   كَ

  

ــص ع ضــي ــضالَْألب ــواذلِ مفْ اِء الْع  
  ٥وال الْحبلُ ، تخشاه الْقُروم إِذا صـالْ       

  ـــــــــــــــــــــــــــ

خريتني من األعجاز ـ فَعولُن فَعولُن  ـ وال ميتنـع يف    الحظ أن التفعيلتني األ . ٢١٤ص  .١ج /  ـ معجم البلدان  ١
  .هذا الشكل أن تأيت التفعيلتان األخريتان ـ فَعولُ فَعولُن ـ لكن األمر ليس واجبا كالشكل الثالث 

، واستعمل القبض يف حشو العجز     " قَطاتينِ " استعمل الكف يف حشو الصدر  . ٤٢٨ص  .١ج /  ـ معجم البلدان  ٢
  " . الْبدي فَانـ "
   .٥ص .شرح ديوان اخلنساء  ـ ٣
  .١٥٥ص  .٧معجم األدباء ، لياقوت احلموي ، ج   ـ ٤
رغم وجود هذا الشعر ذي الضرب املقصور ، إال أننا مل نورده شكال منفردا مـن  .  ١٦٣ص .الصاهل والشاحج  ـ   ٥

  .أشكال الطويل ، والسبب قلة وروده وثقل القصر يف ضرب الطويل 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٠٦

١٠٦

  :ابن زيدون  
ـِك في الْعـدا         ليهنِ الْهدى إِنجاح سعي

هنغَوى      و نعِ مي قَمف دشلَ الربس كج  
  بـات من واالك في نشوة الْغنـى      وأَنْ  

  :عمرو بن األهتم السعدي املنقري 
  

  وإِنْ راح صــنع اِهللا نحــوك واغْتــدى
  ي اسف لُكدعدى   وتاعو جار نئصالِ مت  

  ١وأَصبح من عاداك في غَمـرة الـردى       

ــروق ــي طَ هــماُء و أَس ــت   أَال طَرقَ
  هــؤاد ــأَنَّ فُ ــزون كَ حم ــة بِحاج  
  وهانَ على أَسماَء أَنْ شطَّت الــنوى      

  

ــشوق ــالَ ي ــى أَنَّ الْخي ــت علَ بانو  
      ـوفَه ظْمـاهـى عهو ناحج  فـوقخ   

   تــوقيو ــههــا والإِلَي ــنح٢ي  

  
  
  
  

  انتهى الكالم على حبر الطويل يليه املديد
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــ
   .٢٣٤ص .الديوان  ـ ١
  .١٢٥ص . ـ املفضليات ٢ 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٠٧

١٠٧

  حبر املديد
  :املفتاح 

    ــد ــر مدي حرِ بعــش ــي بحــورِ ال ف  
×<   ××  |×<    ×   |×<    ××       

نالتفــاع /  لُنفــاع /نالتفــاع  
  :جاء يف تسميته 

 نالتفــاع / لُنفــاع /  نالتفــاع  
×<    ××  |×<  ×    |×<××  

 نالتفــاع / لُنفــاع /نالتفــاع  

مسي مديدا المتداد   : حكى األخفش عن اخلليل كما يف رسالة الصبان وغريها ، أنه قال             {
سيه حول سباعيه ، وأورد عليه كل حبر تركب         سباعيه حول مخاسيه وبالعكس ، أي ومخا      

وقال الزجاج مسي مديدا المتداد سببني يف طريف كل جـزء مـن             . من مخاسي وسباعي    
أجزائه السباعية ، وأورد عليه الرمل وغريه مما فيه جزء سباعي ، وقال غريه مسي مديـدا                 

   . ١}المتداد الوتد اموع يف وسط أجزائه السباعية
  :يله ما يعتري تفاع

يدخل اخلنب على مجيع تفاعيل البحر دون استثناء ، ويدخل الكف والشكل ، والـشكل               
  .مستقبح رغم جوازه ، ويدخل احلذف والدبل أيضا 

ورد يف القول على املديد أن أصل الوزن مثاين تفاعيل ، وليس ستا لكنهم حذفوا التفعيلـة                  
. وزن سداسي التفاعيل واعتربوه جمزوءا وجوبا       وبقي ال " فاعلُن  " الرابعة فاعلُن والثامنة    " 
اعلم أوال أن هذا البحر يستعمل جمزوءا وجوبا ، ومل يستعمل تاما لئال يقع فـاعلُن يف                 { 

آخره وهو ال يقع آخر شيء من الشعر إال ساقطا منه شيء أو منقوال من جزء آلخر سقط                  
ء فيكون أصله حينئذ أكثر من مثانية       منه شيء ، فيوهم ثبوته يف املديد النقل عمال باالستقرا         

                 لُنيف البسيط ، ألن فَع لُنوأربعني حرفا ، وهو حمذور يتقى ، وهلذا حذفت األلف من فاع
فهال جعل آخر املديد فَعلُـن حبـذف        : حبذف األلف ال يقع يف األواخر أصليا ، فإن قيل           

  بـري بـأن فـاعلُن     أجـاب ابـن     : نقـول   . األلف كالبسيط وارتفع االيهام احملذور      
  ـــــــ 
   .٥٤ص .  ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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١٠٨

١٠٨

يف البسيط إذا حذفت ألفه ، مل يكن قبلها ساكن سببٍ يعاقبها ، وفاعلُن يف املديد قبلـه                  
ساكن سبب يعاقب ألفه ، فلو حذف منه األلف لزم أن ال حيذف الساكن قبلـه أبـدا ،                   

وينقض التعليل األول بوقوع فاعلُن يف آخر املتدارك        . عاقب غري معاقب اه     وحينئذ يعود امل  
غري ساقط منه شيء وال منقول عن شيء ، اللهم إال أن حيمل كالمه على الغاء املتدارك أو                  

  . على شذوذ سالمة فاعلُن عروضه وضربه كما قيل 
  :وقد جاء تاما كقوله 

    هلكو إِلَى أَهشي نم سطولَ الْكَـرى   لَي   
  سح لَما نــفد الـصبر منـه أَدمعـا         
  ال تلُمه إِنْ شكَا مـا يالقـي أَو بكـى         

  نالتفـاع /  لُنفاع /  نالتفاع / لُنفـاع  
  :هلذا البحر ستة أشكال 

        رهطـولَ الـس هلكو إِلَى أَهشي نثْلَ مم  
      قْـدع ـلْكس ـهخان مانكَج  ثَرتفَـان   

        ـرظَه ـهنبِالَّـذي م ـهنباط نحتامو  
التفاع  ن /  لُنفاع /  نالتفاع / لُن١فـاع  

  . ـ  العروض الصحيحة والضرب الصحيح ١
  . ـ  العروض احملذوفة والضرب احملذوف ٢
  . ـ  العروض احملذوفة والضرب املقصور ٣
  . ـ  العروض احملذوفة والضرب األبتر ٤
  .ـ  العروض املدبولة والضرب املدبول  ٥
  . ـ  العروض املدبولة والضرب األبتر ٦

  .اعتربنا البحر صحيحا ، وليس جمزوءا 
  
  
  
  

  ـــــــــ
   .٥٧٧ص .التقطيع من عندنا ، والبيت األول ذكره املعري يف الصاهل والشاحج  . ٥٥ص .البسط الشافي  ـ ١
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١٠٩

١٠٩

  :لصحيح العروض الصحيحة والضرب ا: الشكل األول 
  :عبد اهللا بن املعتز  

ــا       ناحــا و يفَح ارــد ــرف ال ع  
<<   ××<<  |   ×    |×<  ××  

 ـــنالتفَع / ــن ــاعالتن/ فَعلُـ   فـ
  

ــتراحا  اســحا و ــانَ ص ــدما ك ع١ب   
×<   ××<<   |  ×    |×<××  

 نالتفـــاع / لُـــنفَع /نالتفـــاع  
  : فة والضرب احملذوف العروض احملذو: الشكل الثاين 

  :للمؤلف 
   ـــهفْننِي جيـــا غَـــزاالً صـــاد  

×<    ××  |×<   ×     |×<×  
 نالتفـــاع / لُنفـــاع /لُنفـــاع  

  

ــزلْ       ــشباك الغـ ــانِي بِـ   ورمـ
<<    ××<<   |   ×    |×<×  

 ــن ــن / فَعالتـ ــاعلُن/ فَعلُـ   فـ
، ودخل اخلـنب   " فاعلُن  " إىل  " عالتن  فا" دخل احلذف على العروض والضرب ، فحول        

  " . فَعلُن /  فَعالتن " على تفعيليت احلشو يف العجز فحوهلما إىل  
  : العروض احملذوفة والضرب املقصور : الشكل الثالث 

  :للمؤلف 
  أَعــين الْغيــد علــى ضــعفها    

×<     ××<<  |  ×     |×<×  
 نالتــاع ــن / فـ ــاع/ فَعلُـ   لُنفـ

  

  التــاع ــالْفَتى فـ ــاعالت بِـ   فـ
×<   ××   |×<   ×   |×<×>  

 نالتفـــاع / لُنالنْ/ فـــاعفـــاع  
  " .فاعالنْ "وتقرأ " فاعالت " إىل " فاعالتن " دخل القصر على الضرب فحول 

  :العروض املخبونة والضرب األبتر : الشكل الرابع 
  :ابن عبد ربه األندلسي 

  

  ـــــــــــــــ

   .١٢٠ص .الديوان  ـ ١
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١١٠

١١٠

ــدا       ــد بـ ــوق خـ   أَي ورد فَـ
×<    ××   |×<  ×     |×<×  

 نالتفـــاع / لُنفـــاع /لُنفـــاع  
  

  ــان ــين سوسـ ــستنريا بـ       ١مـ
×<    ××    |×<   ×     |××  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ
وتقرأ فَعلُن ، والبتـر حـذف       " فاعلْ  " إىل  " ن  فاعالت" دخل البتر على الضرب فحول      

  . السبب اخلفيف من آخر التفعيلة وساكن الوتد اموع وتسكني ما قبله 
  :العروض املدبولة  والضرب املدبول : الشكل اخلامس 

  :أبو نواس  
ــمِ   ــن حكَ فْسِ مــن ــقيق ال ــا ش   ي

×<    ××   |×<   ×<<    |×  
 نالتــاع ــاعلُ/  فـ   فَعلُـــن/ ن فـ

  

ــمِ  أَن ــم ــي ولَ ــن لَيل ع ــت ٢ نِم    
×<    ××    |×<   ×<<   |×  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ
  " .فاعالتن إىل فَعلُن " دخل الدبل على العروض والضرب 

  :ألبتر العروض املدبولة والضرب ا: الشكل السادس 
  :حممد مهدي اجلواهري 

ــوا       وأَســـــاطني إِذا امتحنـــ
<<   ××    |×<   ×<<    |×  

 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن/ فـ   فَعلُـ
  

 ــب ــلٌ مناخيـــ         ٣فَمهازيـــ
<<   ××   |×<    ×      |××  

 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن/ فـ   فَعلُـ
  " .فَعلُن " ودخل البتر على الضرب " فَعلُن "  العروض فحوهلا إىل  دخل الدبل على

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
   .٢٥٧ص  .٦العقد الفريد ، البن عبد ربه االندلسي ،  ج ـ   ١
   .٣٠٨ص   .٢ج/  ـ الديوان ٢
   .٣٠٧ص  .٤ج/ الديوان  ـ ٣
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١١١

١١١

  أمثلة حملولة
  :مطيع بن إياس  

      ترغـودـى ويحـضى يم ا   قَددفَـر   
×<    ××   |×<  ×   |×<××  

 نالتفــاع / لُنفــاع /نالتفــاع   
  :للمؤلف 

   ١نصب مـا سـر عيـونَ اَألعـادي        
×<    ××<<   |   ×  |×<××  

 نالتفـــاع / لُـــنفَع /نالتفـــاع  

  أَعــين الْغيــد علــى ضــعفها    
×<×     ×<<   |   ×   |×<×  

 نالتــاع ــن / فـ ــاعلُن   / فَعلُـ   فـ
  ـــي قَلْبِـــهريانَ فلُ الـــنعـــشت  

×<     ××  |×<   ×    |×<×   
 نالتفـــاع / لُنفـــاع /لُنفـــاع  

  :ابن عبد ربه األندلسي 

  التــاع ــالْفَتى فـ ــاعالتن بِـ   فـ
×<    ××    |×<  ×  |×<×>  

 نالتلُ/ فـــاعفـــاع النْ/ نفـــاع  
  ماتــس ــدو ال بنِ تيــد ــى الْخ   وعل

<<    ××   |×<   ×  |×<×>   
  ـــنالتفَع / لُنالنْ/ فـــاعفـــاع  

  يـا طَويـلَ الْهجرِ ال تـنس  وصـلي         
×<    ××   |×<   ×  |×<××  

 نالتــاع ــاعلُن /  ف ــاعالتن  / ف   ف
ــزالٍ   ــد غَ ــوق جي ــالالً فَ ــا ه   ي

×< ××  |    ×<   ×<<  |××  
 نالتفـــاع / لُنفـــاع /ـــنالتفَع  

  :أبونواس  

  واشــتغالي بِــك عــن كُــلِّ شــغلِ 
×<    ××<<   |  ×   |×<××  

 نالتفـــاع / لُـــنفَع / نالتفـــاع  
ــلِ   مر ــص عد ــه تحا تــضيب   ٢وقَ

<<   ××   |×<   ×   |×<××  
 ـــنالتفَع / لُنال/ فـــاعفـــاعنت  

  

  ــــــــــ

   .٣٢٤ص   . ١٣ ـ  األغاين ، اليب الفرج االصفهاين ،  ج ١

   .٢٥٦ص  . ٦ج /  ـ العقد الفريد ٢
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١١٢

١١٢

ــمِ   ــن حكَ فْسِ مــن ــقيق ال ــا ش   ي
×<     ××    |×<  ×<<   |×  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ
  تــر متــي اخ الَّت ــر منِي الْخــق فَاس  

×<     ××   |×<   ×<<   |×  
 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ

  :حممد مهدي اجلواهري 

ــمِ   أَن ــم ــي ولَ ــن لَيل ع ــت نِم     
×<     ××    |×<   ×<<  |×  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن  / فـ   فَعلُـ
ــرحمِ    ــي ال بِ فيــش ــارِ ال   بِخم

<<    ××  |×  <   ×<<   |×  
 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن/ فـ   ١فَعلُـ

     أَالعيــــب ــــدادغبِب كَــــم  
×<     ××<<    |  ×     |××  

 نالتــاع ــن / فـ ــن/ فَعلُـ    فَعلُـ
ــوا       وأَســـــاطني إِذا امتحنـــ

<<    ××    |×<   ×<<   |×  
 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن/ فـ   فَعلُـ

  :جورج جنيب خليل 

ــب     وأَ ـــاطري أَعاجيـــ   ســـ
<<    ××    |×<   ×     |××  

 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن/ فـ    فَعلُـ
 ــب ــلٌ مناخيـــ        ٢فَمهازيـــ

<<    ××    |×<   ×     |××  
 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن/ فـ   فَعلُـ

ــصرِ    الْبعِ ومــس ــلُْء ال م ــن حن  
×<     ××    |×<  ×<<   |×  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ      فَعلُـ
  نبعــثُ اآلمــالَ فــي الْبــشرِ      

×<     ××    |×<   ×<<  |×  
 نالتــاع ــاعلُن /  فـ   فَعلُـــن/ فـ

  ـــــــــــ

  نخبــةٌ مــن أَســطَعِ الــصورِ     
×<     ××    |×<   ×<<  |×  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ    فَعلُـ
ــش نــرِ و جــي الْح َء ففــد   ٣يع ال

<<    ××    |×<   ×<<   |×  
 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن/ فـ   فَعلُـ

   .٣٠٨ص . ٢ج /  ـ الديوان ١
  .مثل الضرب بسبب التصريع " فَعلُن "  البيت األول جاءت عروضه  .٣٠٧ص  . ٤ج / الديوان  ـ ٢

   .٨٥ص .  ـ فليخجل التاريخ ٣
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١١٣

١١٣

  :للمؤلف 
ــلَ ال ــشاقه    أَرسـ ــف لعـ   طَّيـ

×<     ××<<   |  ×    |×<×  
 نالتــاع ــن / فـ ــاعلُن/ فَعلُـ      فـ

      ةغَفْــو ــنم اقــشقَــظَ الْعأَي  
×<     ××   |×<   ×   |×<×  

 نالتفـــاع / لُنفـــاع /لُنفـــاع  
  :أبو ماهر احلليب 

ــامِ      ــف بِتهيـ ــسرى الطَّيـ   فَـ
<<     ××<<   |   × |××      

 ــن ــن / فَعالتـ ــن/ فَعلُـ    فَعلُـ
  وهـــو فـــي نـــومٍ وأَحـــالمِ    

×<     ××   |×<   ×     |××  
 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ

  هبشـــاح ـــدأَســـيلُ الْخو  
<<     ××   |×<   ×<<   |×  

 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن  / فـ   فَعلُـ
     ـــهتنجو ـــاهمح كَـــترت  

<<    ××    |×<   ×<<   |×  
 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن/ فـ   فَعلُـ

  :احلالج 

  كُحلَـــت عينـــاه بِـــالْفتنِ      
<<    ××   |×<    ×<<   |×  

 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن/ فـ   فَعلُـ
ــشبِهين   ت نــو ــفرارِ الَّل ــي اص ١ف   

×<     ××   |×<    ×<<  |×  
 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــنفَع/ فـ   لُـ

  يـــا بـــديع الـــدلِّ والْغـــنجِ 
×<     ××   |×<   ×<<   |×  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن     / فـ   فَعلُـ
    هنســــاك ــــتــــا أَنتيإنَّ ب  

×<     ××    |×<  ×<<   |×  
 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ

  ـــــــــــ

ــجِ    هــى الْم ــلْطانٌ عل س ــك    لَ

<<    ××    |×<   ×<<   |×  
 ــن ــاعلُن / فَعالتـ ــن     / فـ   فَعلُـ

ــسرجِ   ــى ال ــاجٍ إِلَ ــر محت ٢غَي     
×<     ××   |×<   ×<<   |×  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ

   .١٩ص  . ٥يتيمة الدهر ، للثعاليب ،  ج  ـ  ١
. الـديوان  / ورد الشعر منسوبا إىل ديك اجلن  . ١٦١ص . الديوان / اجلن احلمصي ديك  /  ٨٨ص . الديوان  ـ  ٢

   .١٦١ص 
  يوم أَدعو منك بِالفَرجِ***  ال أَتاح اُهللا لي فَرجا    : وورد بيت رابع ..... "  يا كَثري الدلِّ والْغنجِ : " ويبدأ الشعر 

  .لديك اجلن  وذكر حمقق ديوان احلالج ، أن الشعر 
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١١٤

١١٤

  :صفي الدين احللي 
ــستطابِ   الْم ــك لَفْظ ــن ــي م   راقَنِ

×<    ××   |×<  ×   |×<××  
 نالتفــاع / لُنفــاع / نالتفــاع  

ـْرِقات حــسـانٌ    ومـــعان مــشـ
<<   ××    |×<  ×   |×<××  

 ـــنالتفَع / لُنفـــاع /   نالتفـــاع  
     هـــي للْـــوارِد مـــاٌء زاللٌ    

<<   ××<<   |   ×   |×<××  
 ـــنالتفَع / ــن ــاعالتن/ فَعلُـ   فـ

  : لشاعر 

ــابِ   ــصلُ الْخط ــه وفَ ــةٌ في كْمح  
×<    ××<<   |  ×   |×<××  

 نالتفـــاع / لُـــنفَع /              نالتفـــاع
  مـا  توارت  شمسها  فـي حجـابِ         

×<    ××   |×<   ×  |×<××  
 نالتفــاع / لُنفــاع / نالتفــاع  

   ١ وســـواها المـــع كَالـــسرابِ
<<   ××   |×<   ×   |×<××  

 ـــنالتفَع / لُنفـــاع /نالتفـــاع  

  نِـــهمـــزِلِ الْـــوادي بِأَيانو  
×<    ××   |×<    ×<<   |×  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ
  

ــآلنُ  ــدمعِ مــ ــه بِالــ   إِنــ
×<     ××   |×<  ×     | ××  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ
  

  ـــــــــ
   .٣١١ص . الديوان  ـ ١

وهذا الشطر خيرج الوزن إىل اخلفيـف ،        " هي للْوارِدين ماٌء زاللٌ     " البيت األخري يف ديوان صفي الدين احللي ، صدره          
وقد ذكر الشيخ   . تقيم الوزن ، وهي مقبولة أيضا       فبها يس " للوارد  " ونعتقد أنه رمبا وقع خطأ من الناسخ ، لذلك كتبنا           

لصفي الدين احللي أبيات على املديد خالطها شيء        : " يف اهلامش قال     " ٣٦٧ص  . العروض  " جالل الدين احلنفي يف     
  :، وذكر البيت ، وهناك بيتان آخران يف نفس القصيدة " تبسيط العروض " من اخلفيف ، نبه إىل ذلك مؤلف  

ـ  ــدرت عـ ص  ربِ دــاح ــظ ص   ن لَفْ
<<     ××   |×<    ×<<     |××  

 ـــنالتفَع / لُنفـــاع /ـــنالتفَع  
  

ــحابِ   ــرِ اَألص أَكْب ــن ــدي م نع ــو ه  
<<   ××   |××<    ×       |×××  

 ــن ــستفْعلُن / فَعالتـ ــولُن/ مـ   مفْعـ
  :فإن عجز البيت من املديد  " من" سقطنا وهذا البيت صدره من املديد وعجزه من اخلفيف ، لكن لو أ

=  
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١١٥

١١٥

  وارمِ بِـــالطَّرف الْعقيـــق فَلـــي
×<     ××   |×<   ×<<   |×  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ
ــسى  ع ــشوق الْم ــب ــشد الْقَلْ انو  

×<     ××   |×<   ×<<   |×  
 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن / فـ   فَعلُـ

  

و ــار ــانُثَــــم أَوطــ   أَوطــ
×<     ××   |×<   ×     |××  

 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ
ــشدانُ  ــود نـ ــع الْمفْقـ   ١يرجِـ

×<     ××   |×<   ×     |××  
 نالتــاع ــاعلُن / فـ ــن/ فـ   فَعلُـ

  ـــــــــــــ
=  

  هـــو عنـــدي أَكْبـــر اَألصـــحابِ 
<<    ××    |×<    ×       | ×××  

ــن ــاعلُن  / فَعالتـ ــولُن/ فـ   مفْعـ

  :ويكون البيت ـ مشعثا ـ والبيت اآلخر  

  ـــه ـــت مـنـ ـــت وأَملْـ   فَتأَملْـ

 <<    ××<<   |   ×      |×<××  
 ـــنالتفَع / لُـــنفَع /نالتفـــاع  

  

  

*  
*  

ــرابِ  اقْتــلٍ و ــي عاجِ لي فــم ش ــع مج  

×<    ××   |××<   ×     |×< ××  

  ف        اِعالُتْن/ ُم        ْسَتْفِعُلْن / ف        اِعالُتْن 

السـتقام  " جمع شملي عاجِالً بِـاقْترابِ  " من العجز ، وقلنا " في " وهنا أيضا عجز البيت من اخلفيف ، ولو أسقطنا    

  . الوزن أيضا على املديد 

  .أما الكسر يف الوزن ، فرمبا وقع فيه صفي الدين احللي ، ورمبا ناسخ شعره 
  ــــــــــــ

  .١٦٢  املدهش  ،  ص  ـ ١
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١١٦

١١٦

  أمثلة غري حملولة
  :للمؤلف 

         هـــدإِلَـــى خ ـــدجالْو طَلَـــع  
ــه ــم بِإِخفائــ ــا هــ   كُلَّمــ

  :ابن سناء امللك 

ــالَ    ــا ع ــى م ــورس عل ــشى الْ فَم  
ــالَّ والَ  ــد بِكَـ ــرخ الوجـ   صـ

ــدي        ــي كَبِ ف ــوق ــك الْمخل إِن  
  أَدمعـــه  إِنْ نجـــا مـــن مـــاِء 

        هـــري ـــالً فَلَـــمصهي وتــشي  
ــد ــرانُ فـــي بلَـ ــائم حيـ   هـ

  :أحيحة بن اجلالح 

           ــدــي كَبف لــوقخأَنــا الْمو  
           ــد ــن الْكَمـ ــارٍ مـ ــإِلَى نـ   فَـ
          ــرِد ــم يـ ــاًء فَلَـ ــرى مـ   ويـ

لَـــدـــي بف ـــواههالَّـــذي ي١و  

تــحا أَمِ ان ــره       أَصـ ــى ذكَـ   حـ
  بعــدما ولَّــى الــشباب ومــا   

  :أبو نواس 

         هطَــرو لَــذَّة ــنقَــضى م أَم  
هرـــصع أَو بابالـــش هكْـــر٢ذ  

ــبِ    ــن كَثَ عــمٍ و سر ــن ع ــد ع  
ــالَّ ــا   بِـ ــت أَخطُبهـ   تي إِنْ جِئْـ

  خلقَــــت للْهــــم قــــاهرةً            
  لَـــم يـــذُقْها قَـــطُّ راشـــفُها

  :لشاعر 

  والْـــه  عنـــه بِابنـــة الْعنـــبِ
ــذَّهبِ       ــن ال ــا م لْيح ــت لِّيح  

ــشبِ         ــالِ والنـ ــدو الْمـ   وعـ
ــربِ   ــجِ الطَّ الع ــن ــالَ م ٣فَخ  

ــتطَعت إِذا  ــا اس ــي م نع ــك ابو  
ــوى   ــذولُ ج ــا ع ــي ي   ال تزِدنِ

  ــــــــــ

  مـــا بـــدا للطَّـــرف نعمـــانُ
ــكْرانُ أَ ــواقِ سـ ــا بِاَألشـ   ٤نـ

   .٢٣٦ص .  ـ الديوان ١
  .} عصره / باب أَو /  شَـ ـذكْرهش{ الحظ دخول الكف يف عجز البيت  . ٤١ص  . ١٥ج /  ـ األغاين ٢
   . ٩٠ص  . ١ج /  ـ الديوان ٣
  .١٦٢ص . ش املده ـ ٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١١٧

١١٧

  :إيليا أبو ماضي 
ــمِ   ــن حكَ م ــصام مالص ــورِك ب  
ــه ــراع بِـ ــت الْيـ   إِننِـــي بِعـ

  :امرؤ القيس 
  

ــتكمِ   ــومٍ ومحـ ــين محكـ   بـ
ــالْقَلَمِ  ــسيف بِـ ــع الـ   ١الَ أَبيـ

ــلٍ    ــي ثُعـ ــن بنِـ   رب رامٍ مـ
ــشمٍ   ــن نـ ــارِضٍ زوراَء مـ   عـ

ــوحش و  ــه الْـ ــد  أَتتـ   ارِدةً  قَـ
ــصها  ــي فََــرائـ ــا فـ   فَرماهـ
  بِــــرهيشٍ مــــن كنانتــــه
   ةــضريــشِ ناه ــنم ــهراش  
ــــهتيممــــي رنال ت ــــوفَه  

  :سعيد بن حممد املنبجي 

 ــرِه ــن قُتـ ــه مـ ــتلجٍ كَفَّيـ   مـ
ـــرِهتلـــى وع ـــرِ بانـــاتغَي  
   رِهــســي يف عــزــى النحنفَت  

ــوضِ أَ  ــإِزاِء الْحـ ــرِهبِـ   و عقُـ
  رِهــر ــي ش ــرِ ف مــي الْج   كَتلَظِّ
ـــرِهجلـــى حع هـــاهأَم ثُـــم  

  ــرِه ــن نفَ م ــد ال ع ــه ــا لَ   ٢ م

  خبرنــــي أَيهــــا الطَّلَــــلُ
ــي  ــالَ ل ــم : ق ــي بِهِ ل ــم   الَ علْ

  :للمؤلف 
  

  اَُأللَـــى حلُّـــوك مـــا فَعلُـــوا
ــوا   ــذْ رحلُ م تاقــش ــا الْم   ٣أَيه

  الــسمرِعبــثٌ قَــد طــاف بِ  
 همــش ــواف هـ ــقَطَ الطَّـ   أَسـ
ــى  ــات لَقًـ ــور الْعابِقـ   والزهـ
 ــت ــرات خبـ ــوم النيـ   والنجـ

  

ــسحرِ   ــي ال ــالَ ف ــدع االيغ ص  
ــستعرِ   ــداق مـ ــضا أَشـ   فَالْفَـ
ــِسرِ  ــات منكَـ ــشذى أَنـ   والـ
ــضرِ  ــاللُ محتـ ــدجى أَطْـ   فَالـ

  
  ــــــــــــــــــــ

   .٦٤٢ص .لديوان  ـ  ا١
 الـشعر  ١٤٤ ـ  ١٤٣ص .َ مللك الضليل /ذكر حممد فريد أيب حديد يف كتابه   . ١٢٥ _ ١٢٣ص . الديوان  ـ  ٢

...... "    إِذ أَتته الْوحش " وال يستقيم الوزن معها ، والبيت الثالث " مخرِج كَفَّه من قُترِه " باختالف عجز البيت األول 
 "ثَني فَتف عزى الن" ......  
   .١١٦املنازل والديار ، ألسامة بن منقذ ،  ص  ـ   ٣
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١١٨

١١٨

  :أبو الفرج مجال الدين اجلوزي 
ــتقَلُّوا   اســوى و الن مــو ــوا ي   ودع
  هِمــي ــغْ إِلَ ــريحِ بلِّ ــسيم ال ــا ن   ي
  لــي مــن الــريحِ الــشمالِ انتهــالٌ
ــلٍ   ــسقْمٍ طَوي ــي ل ــوا قَلْبِ   عرض

  و بكَت عينِي علـى قَـدرِ وجـدي        لَ
  

  لَيــت شــعري بعــدها أَيــن حلُّــوا
ــلُّ  ــم ال يحـ ــدي معهـ   أَنَّ عقْـ
  فَــإِذا هبــت ســحيرا فَعــلُّ   
  بـــاطنٍ يظْهـــر منـــه اَألقَـــلُّ
ــلُّ   حــا ال ي مد ــم ــار واديهِ   ١ص

  "  :وضاح " جذمية امللك 
  ربمـــا أَوفَيـــت فـــي علَـــمٍ
مـــا رابِـــئُهـــبابٍ أَنـــي شف  
 ــم ــاف بِهِ ــا أَط ــعري م ش ــت لَي  
كَـــمو نـــا غـــانِمنيأُب ثُـــم  

  :جورج جنيب خليل 

  ــماالت ــوبِي شـ ــرفَعن ثَـ   تـ
   اتــم ص ةرــو ي العــذ ل ــم ه  
  نحــن أَدلَجنــا وهــم بــاتوا   
  ٢كَـــر نـــاس قَبلَنـــا مـــاتوا

ــلٍ   جر ــن م ــت ــي حيي ــا أَبِ   ي
  فَلْتـــدم يـــا منتهـــى أَملـــي

  

  يـــا مثـــالَ الْجِـــد والْعمـــلِ
ــلِ    ــأَة الْعلَ ــن  وطْ ا ممــال    ٣س

  :للمؤلف 
ـَورةَ اَألدبِ ــ ــذينا ســـ   اَنقــ
ــادرةٌ  ــوت هـ ــاللُ الْمـ   وصـ

ــدغُ ــسلمها تلْـ ــالَ تـ    اآلمـ
ــةٌ   ــروحِ مثْقَلَـ ــوادي الـ   وغَـ

  

ــصبِ   لْعل ــدير خــرى الت س ــد   قَ
ــببِ    ــي ص لِ فيــس ــديرِ ال كَه  
ــضبِ   ــد الْغـ ــسحيقٍ أَربـ   لـ
ــصبِ  ــالِ والنـ ــالمِ الْحـ   بِظَـ

  ـــــــــــ
  . ٤٣٩ص .  املدهش  ـ١
   .٣١١ص  . ١٥ج / األغاين  ـ ٢
   .٢٣ص  . فليخجل التاريخ  ـ ٣
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١١٩

١١٩

  : بن املعتز عبد اهللا
ــا    ناحــا و يفَح ارــد ــرف ال ع  
ــأْبى   يــذولُ و الْع ــاه ــلَّ يلْح   ظَ
ــلو وإِالَّ ــف أَسـ ــونِي كَيـ   علِّمـ
ــا  ماحــضيُء الْت ــا ي ــن رأَى برقً م  

  :ابن رشيق القريواين 

ــتراحا  اســحا و ــانَ ص ــدما ك عب  
ــذْلِ إِالَّ جِما  الْع ــان ــي عن ــاف ح  

ــا   الحالْم ــي قْلَتم ــن ــذوا ع فَخ  
ــا   فَالح ــناه ــلَ س الَّلي  ــب   ١ثَقَ

  أَيهــــذا الْمــــدعي لَــــسنا
ــدا    ب ــف كَي نغــض ــت ال أَيأَر  
ــنٍ    ــال ثَم ـًا بِ ــس ــي وكْ   بِعتنِ
ــصتي  ــتمي ومنقَـ ــزِد شـ   ال تـ

  :عامر بن جوين الطائي 

ــا   أَنــا و ــي أَن ــن غَربِ م ــف   كُ
ــا   ونر ــفكَي رالــش ــتأَير  

ــا  نــي ثَم ــت بِ ــو أُعطي ــف لَ كَي  
  ٢إِنمــا الْمغبــونُ مــن غَبنــا   

ر ــاج ــا هـ ــم دارِس طَربـ   سـ
ــشةً  ــدار موحـ ــت الـ   أَنْ رأَيـ
  ــد ــستارِ وقَـ ــد بِالـ   دار هنـ
  بــين ســيلِ الْــواديينِ كَمــا   

  

  : أمحد بن فارس 

  فَطَـــويالً ظَلْـــت مكْتئبـــا  
ــا   بِلُغـــاط كَـــم لَهـــا رجبـ
ــضبا  ــد فَانقَـ ــلُ الْعهـ   رثَّ حبـ

  ٣تبـــانمـــنم ابنـــا منـــذرٍ كُ

  رب قَــولٍ مــن ســعاد لَنــا   
  أَملـــي الَ تـــأْت فـــي قَمـــرٍ
  وتــــوق الطِّيــــب لَيلَتنــــا

  

ـــد حفظْ ــا قَ فَعـْد ن ــ ــاه وقَ   ن
ــدرعا  ــبِ الـ ــديث وارقُـ   لحـ
ــطَعا  ــه واشٍ إِذا ســـ   ٤إِنـــ

  ـــــــــــــــــــ

  .١٢١ص . الديوان  ـ ١
   .١٣٩ص .  ـ الديوان ٢
  .وقيل إن الشعر لعبد عمرو الطائي  . ١٧٩ ـ ١٧٨ص . ئد جاهلية نادرة  ـ قصا٣
مجع درعاء ـ وهي ليـايل البـدر ،    : ـ الدرع  . ٢٩٦ ـ نور الطرف ونور الظرف ، للحصري القريواين ، ص  ٤

  .منتصف الشهر القمري وقيل بعدها بليلة أو أكثر  
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١٢٠

١٢٠

  :  من بين شيبان مرأةا
ـــنالْم ـــفَّهقَلْـــبٍ شـــ لنُحز  

ـــنظَعـــرارقَلَبوا  اَألبفَـــان  
رــش ــوبهم معـ ــضوا نحـ    قَـ
ــبروا ص  ــم ــسيوف فَلَ ــد ال نع   
   بــــاعوا نفوســــهمفتيــــةٌ
مــا طَلَبــوا   الْفَأَصــاب مقَــو  

  :يزيد بن معاوية 
  

   مـــا لَهـــا ســـكَنولـــنفْسٍ
مهــر يرٍ  خــش عم ــن ــوا م   ظَعن

ــلُّ ــدموا  كُ ــد قَ ــا قَ ــ م حنس  
ــوا ــا وال ينكُلـ ــوا عنهـ   جبنـ

ــا  ورب الْال ــت مـ ــوابيـ   غُبِنـ
ــةً ــدها منـ ــا بعـ ــنن مـ    ١مـ

ــا   ــم فَاكْتنعـ ــذا الْهـ   آب هـ
  جالـــسا للـــنجمِ أَرقُبهـــا  
ــي ال أَرى  ــى إِننِـ ــار حتـ   صـ

  :الطرماح 

ــا  ــوم فَامتنعــ ــر النــ   وأَتــ
  فَـــإِذا مـــا كَوكَـــب طَلَعـــا
ــا ــد وقَعـ ــالْغورِ قَـ ــه بِـ   ٢أَنـ

ــامشــت شــعب الْ ــد الْتئ عب ــيح  
  : لشاعر 

  ــام ــع الْمق بر ــع بالر ــجاك ش٣و  

  كُـــلُّ جـــارٍ ظَـــلَّ مغتبِطًـــا
  هِمفَتـــات ـــبيقـــوا جرخ  

  

لَـــهبنِـــي جب جـــريان ـــرغَي  
   لَــهجــةَ الرمربــالوا حي ٤لَــم  

  انتهى الكالم على حبر املديد  يليه البسيط
  ـــــــــ

   .٢٠٢ ـ ٢٠١ ص.  اخلنساء ديوانشرح  ـ ١
  .فَعلُن و فاعلُن / وقد جاءت عروضه   / ٥٠ص  . ٥ج / معجم البلدان  ـ ٢
   .٢١٤ص  . ٦ج /  ـ كتاب العني ٣
  . الرجلة ، مؤنث رجل وهو داللة على تأنيث . ١٠١ص  . ٦ج /  ـ كتاب العني ٤
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١٢١

١٢١

  حبر البسيط
  :املفتاح 

بحر بسيطٌ  بِجـرسِ الَّلفْـظ  يحتفـلُ           
××< × |×< × |××<  ×<< |×  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
  :جاء يف سبب تسميته 

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسلُـن  / مفَع
××<  ×|×< ×|××< ×<< |×  

    لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  

قال اخلليل مسي بسيطا ألنه انبسط عن مد الطويل واملديد فجاء وسطه فَعلُن ، حكـاه                { 
وقال الزجاج مسي بسيطا النبساط األسباب أي تواليها يف أوائل أجزائـه            . األخفش عنه   

بان متواليان ، وال يرد على ذلك غريه من البحـور           السباعية ، إذ يف كل جزء سباعي سب       
   . ١}ألن علة التسمية ال توجبها 

  : ما يعتري تفاعيل البحر 
  .يدخل عليها اخلنب ، الطي ، اخلبل ، القطع يف الضرب  والكبل يف املخلع 

  :هلذا البحر سبعة أشكال 
  . ـ العروض املخبونة والضرب املخبون ١
  .ضرب املقطوع  ـ العروض املخبونة وال٢
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح ٣
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء املذيل ٤
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء املقطوع ٥
  . ـ العروض ازوءة املقطوعة والضرب ازوء املقطوع ٦
  .خملع البسيط  / لضرب ازوء املكبول  ـ العروض ازوءة املكبولة وا٧

فقد ورد  أن الشعراء خبنـوا         " مفْعولُن  " وتقرأ    "  مستفْعلْ  " مستفْعلُن إىل   " ألن القطع حيول    
"   فْعولُنونعتقد غري هذا ، ألن املخلع مكبول العروض والـضرب ، ألن     "  م ، فصارت  فَعولُن

  " .مستفْعلْ " وليس  "  مستفْعلُن  " األصل 
  ــــــــ

   .٥٨ص .  ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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١٢٢

١٢٢

، وقد وردت أشعار على األصل منـذ        " مستفْعلُن فاعلُن مستفْعلُن فاعلُن     " أصل الوزن     
  :فهذا األعشى يف احدى قصائده . القدم 

   ـنكونِي كَمال تـةً      وبجـي أَوترال ي     
<×< × |×<× |××< × |×<×  

  لُنفْعتم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُنفـاع  
  :وقال احلارث بن حنش السلمي 

 ١لذي اغْترابٍ  وال يرجو لَـه رجعـا        
<×<×  |×< × |××< ×<<|×    

  فَعلُـن / مـستفْعلُن   / فاعلُن  /  ن  متفْعلُ

        ـدأَخــا واح سا لَـيمي هاشإِنَّ أَخ  
×<<×  |×< ×|×<< × |×<×  

  لُنعتسم /  لُنفاع /   لُنعتـسم / لُنفـاع  
  :وقال أبو احلسن العروضي 

ــدصِ الْفاســاقبِالن ــماِهللا مــا هاش٢و  
××< × |×< ×|××< × |×<×  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُنفـاع  

فهذا القول يدل على أن اخلليل مل يذهب عليه البسيط التام الـذي علـى أصـل         .... { 
  :وهو " فاعلُن " وقد أنشد بيتا من البسيط ضربه  . الدائرة 

   ثَـور الــنعاجِ بِـه      قَفْر الْفَيافي ترى  
  :وهو أحد بيتني أوهلما 

        ـهطاوِي لْقـى إِلْفَـهيا ودفَـر روح٣ي  

  وبلْــدة قَفْــرة تمــسي الريــاح بِهــا
  " :مستفْعلُن فاعلُن " وقد ورد أيضا 

    نــاٍء ع يها وبلَواغ   ـهـها خاوِيض٤ر  

  :قالت ابنة ابن السكان املالقية 
ــا  ــراب بِنـ ــر غُـ   مـ
ــا  ــه مرحبـ ــت لَـ   قُلْـ

  ـــــــــــ

  يمــسح وجــه الربــى  
ــصبا  ــعرِ ال نَ شــو ــا لَ   ٥ي

  .١٢١ص .الديوان  ـ ١
   .٦٤ ـ  اجلامع يف العروض والقوايف  ، اليب احلسن العروضي ، ص ٢
   .٦٤ص .اجلامع يف العروض والقوايف  ـ ٣
  . ـ هذا البيت  أضافه احملقق يف هامش الصفحة ٤
   .٣٠٧ص  . ١ج / معجم البلدان  ـ ٥
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١٢٣

١٢٣

  : ن العروض املخبونة والضرب املخبو: الشكل األول 
  : حممود سامي البارودي 

يـا صارِم الَّلحظ من أَغْراك بِالْــمهجِ        
××<  × |×< × |××< ×<< | ×  

  لُنفْعتسم /   لُنفـاع/   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
  

   ١حتى فَتكْت بِهـا ظُلْمـا بِـال حـرجِ         
××< ×<<  |× |××< ×<<  |×  

  لُنفْعتسم /   لُـنـ / فَع م  لُنفْعتس / لُـنفَع  
  .فَعلُن" إىل  " فاعلُن " فحول . دخل اخلنب على العروض والضرب 

  :العروض املخبونة والضرب املقطوع : الشكل الثاين 
  :املعري  

ــذها ــات آلخـ ــدايا كَرامـ   إِنَّ الْهـ
××<  × |×< × |××< ×<< |×   

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسفَ/ م لُـنع  
  

ــاعِ ــراف وأَطْم ِإلس نــس ــن لَ   ٢إِنْ كُ
××<  ×<< | ×  |××< ×  |××  

  لُنفْعتسم /   لُـنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
   . بسكون العني" فَعلُن " وتقرأ " فاعلْ " دخل القطع على الضرب فبقيت التفعيلة 

  : العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح :  الشكل الثالث 
  : للمؤلف 

  ــه عبــصولِ اَألر ــالِ الْفُ ــا كَح   دني
××<    ×  |×<   ×     |××<×  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــستفْعلُن/  ف م  
  

 هرِعـــسيـــاحِ الْمالر ـــرم ـــرمت  
<×<   ×   |×<   ×      |××<×   

 لُنفْعــت ــاعلُن / مـ ــستفْعلُن/ فـ   مـ
  .نقصت تفعيلتان واحدة يف الصدر والثانية يف العجز ، وهذا ازوء 

  :للمؤلف 
ــا    ــا لَه ــد ملْن ــا وقَ ــت إِلَين   مالَ

××<   ×  |×<   ×    |××<×   
 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــستفْعلُن/ ف م  

  

  فــي الْيــدينهيفــاُء والْــورد يغفــو 
 ××<   ×  |×< ×   |××<× >  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــستفْعالنْ/ ف م  
  ـــــــــــ

   .١٠٠ص  . ١ج / الديوان  ـ ١
   .٨٤ ـ  سقط الزند ، اليب العالء املعري ،  ص ٢
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١٢٤

١٢٤

  .وهذا هو التذييل " مستفْعالنْ " زيد عليها ساكن فصارت " مستفْعلُن " الضرب 
  :العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء املقطوع : لشكل اخلامس ا

  : عبيد بن األبرص 
  ــه ــي دفِّ ــا  ف ــضغو  ومخلَبه ي  

××<   ×<<  |  ×     |××<×  
 لُنفْعتــس م / ــن ــستفْعلُن/ فَعلُ م  

  

 ــوب ــه منقـ ــد حيزومـ   ١ال بـ
××<    ×   |×<  ×     |×××  

ــستفْعلُ م ن / لُنــاع ــولُن/ ف   مفْع
  ".مفْعولُن " وتقرأ التفعيلة " مستفْعلْ " دخل القطع على الضرب فبقي 

  :العروض ازوءة املقطوعة والضرب ازوء املقطوع :الشكل السادس 
  : لشاعر 

ــا   آب ــد ــن قَ الً بِمــه ســالً و أَه  
×× <   ×  |×<   ×     |×××   

 لُنفْعتــس م  / لُنــاع ــولُن/   ف   مفْع
  

  ٢إِنـــا فَرشـــنا لَـــه اَألهـــدابا
××<     ×  |×<   ×    |×××   

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــولُن/ ف   مفْع
  .دخل القطع على العروض والضرب ، وقد اعتربناه شكال مستقال كما سيأيت 

  :خملع البسيط / عروض ازوءة املكبولة وضرا مثلها ال: الشكل السابع 
  : حممد مهدي اجلواهري 

  أَلْــوى علــى عــوده شــجِيا   
××<     ×   |×<   ×<   |  ××  

 لُنفْعتــسم / لُنفــاع  /فَعــولُن  
  

ــي ــا يالقـ ــرطَ مـ ــه فَـ   ٣يبثُّـ
 <×<   ×  |×<   ×<    | ××  

 لُنفْعــت ــاعلُن / مـ ــولُن/ فـ   فَعـ
" متفْعلْ  " دخل الكبل على العروض والضرب ، والكبل هو اخلنب والقطع ، فبقيت التفعيلة            

  .  وهذا هو املخلع " فَعولَن " وتقرأ 
لقد اعتربنا املقطوع شكال مستقال واملخلع ـ املكبول ـ شكال مستقال آخر ، حىت وإن   

  .ب ، فال بد أن تظهر عروض كل شكل على صورا تداخل الضر
  ـــــــــــــــــــــــــ

   .٢٢٩ص .  مجهرة أشعار العرب  ـ١
   .٢١٦ص .  ـ العروض  ٢
   .٢٤٥ص . ١ج / الديوان  ـ ٣
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١٢٥

١٢٥

  أمثلة حملولة
  : أبو متام 

  السيف أَصـدق إِنبـاًء مـن الْكُتـبِ        
××< ×<< | × |××<×<< | ×  

  فَعلُـن / مـستفْعلُن   / فَعلُن  / ن  مستفْعلُ
  بيض  الصفائحِ  السود  الصحائف  في        

××< ×<<|× |××<  ×<< |×  
  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  

  :فهد أبو خضرة . د 

  في حده الْحد بـين الْجِـد والَّلعـبِ        
××< ×|×< × |××< ×<< |×  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  
ــبِ يالرو كــش ــالُء ال ج ــونِهِن   ١مت

<×< ×<<| × |××< ×<< |×  
    لُنفْعتم /  لُنفَع  /    لُنفْعتسم / لُـنفَع  

         يـهدحبا بـاقٍ تالـص مـوحباقٍ ج  
××< × |×< × |××<  × |××  

  لُنفْعتسم /فاع  لُن /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  
       ـتجرـامي فَـال دأَي بلْحل تذَرن  

<×<× |×< × |××< ×<< |  ×  
  لُنفْعتم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  

  أَيرتجي  توبةً  في الْحـب  صــادقَةً         
<×<× |×< ×|××<  ×<< |×  

  لُنفْعتم /  لُنفْ / فاعتـسم  لُنع / لُـنفَع  
  :ابن عباس 

          لـى لَيالــيهأَب  قَـد رهالد  كإِنْ يو  
<×<×|×<  × |××<  ×  |××  

  لُنفْعتم  /  لُنفاع   /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  
  ــه ــة في طْوِيصٍ مــص ــى قَ   إِالَّ عل

××< ×<< | ×|××<  ×  |××  
    لُنفْعتسم /  لُنلُ/ فَعفْعتسم  ن / لُـنفَع  

        ويـهغـدابِ تةُ اَألهشعلْ رزي  لَم ن٢م  
××<× |×< × |××< ×   |×× 

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  

 ــة يدأَنو  ــات ــوم مقام ي ــان   يوم
××< ×<< |× |××< ×<< |×  

  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
  ــــــــــــ

       أْويــبـداِء ترٍ إِلَـى اَألعيس موي٣و  
<×<× |×< ×  |××< ×  |××  

  لُنفْعتم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  

   .١٤ص .  ـ الديوان ١
  " .فَعلُن " وتقرأ " فاعلْ " األبيات مقطوع الضرب يف  . ٣٠٩ص  . ١ج /  ـ األعمال الشعرية ٢
   .٤٠ص . غريب القرآن يف شعر العرب /  ـ يروي لشاعر مل يسمه ٣
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١٢٦

١٢٦

  : حممود سامي البارودي 
  يـا صارِم الَّلحظ من أَغْراك بِـالْمهجِ       

××< × |×< × |××< ×<<|×  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع   

  ـا زالَ يخدع نفْسي وهـي الهيـةٌ       م
××< ×<< |× |××< ×<< |× 

  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
  : درويش حممود

   حتى فَتكْت بِهـا ظُلْمـا بِـال حـرجِ       
××< ×<<| × |××< ×<< |×  
فَعلُـن    / مستفْعلُن  / فَعلُن  /  علُن    مستفْ

  ١حتى أَصاب سواد الْقَلْـبِ بِالـدعجِ      
××< ×<< |× |××< ×<< |×  

  لُنفْعتسم  /  لُنفَع  /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  

  حملْت صوتك فـي قَلْبِـي وأَورِدتـي       
<×< ×<<| × |××< ×<< |×  

  لُنفْعتم/    لُـنفَع  /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع    
  كُلُّ الروايـة فـي دمـي مفاصـلُها        

××< ×<<| × |××< ×<< |×  
  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع 

  أَطْعمــت للــريحِ أَبيــاتي وزخرفَهــا 
××<  ×|×< × |××< ×<<| ×  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع/ ـسم  لُنفْعت / لُـنفَع  
  :أبو  القاسم الشايب 

ــي كَترعم ــت ــك إِذا فارقْ لَيــا ع   فَم
<×<×<< |  ×|××< ×<< |×  

  لُنفْعتم  /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع   
  تفَضلُ الْحقْد كبريـتا علـى شـفَتي      

<×<× |×< × |××< ×<< |×  
  لُنفْعتم /  لُنـ / فاع م  لُنفْعتس / لُـنفَع  

  ٢إِنْ لَم تكُن كَسيوف الــنارِ قـافيتي       
××< ×<< | ×|××< ×<< |×  

  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  

ــى   ــاة أَعم ــر الْحي فَج ــت   أَدركْ
××<     ×  |×<  ×<     |××  

 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /فَعـــولُن  
  ــــــــــ

 ــالم ــرِف الظَّـ ــت ال تعـ   وكُنـ
<×<     ×   |×<    ×<  |×>  

 لُنفْعــت ــاعلُن / مـ ــولْ / فـ   فَعـ

   .١٠٠ص  . ١ج / الديوان  ـ ١
   .٩ص  .١ج / الديوان  ـ ٢
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١٢٧

١٢٧

ــدياجي ــت حولَـــك الـ   فَأَطْبقَـ
<×<     ×  |×<    ×<   |××  

 لُنفْعــت ــاعلُن / مـ ــولُن/ فـ   فَعـ
تــش عــي و ــشة تقاس حــي و ف   

<×<    ×   |×<    ×<   |××  
 لُنفْعــت ــاعلُن / مـ ــولُن/ فـ   فَعـ

  : مجال قعوار . د 

          ــام ــك الْغم قفَو  ــن م  ــام   وغ
<×<    ×   |×<    ×<   |×>  

 لُنفْعــت ــاعلُن / مـ ــولْ/ فـ   فَعـ
 ــرام ـــلَّها ضـ ــواطرا كُـ      ١خـ

<×<    ×   |×<    ×   |<×>  
 لُنفْعــت ــاعلُن / مـ ــولْ/ فـ   فَعـ

جرد سالحك واكْتب بِالدمِ الـصادي      
××< ×<< |×  |××< ×  |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع 
عشرونَ عاما وأَرض الْحـب رازِحـةٌ       

××< × |×< × |××< ×<<|×  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /م  لُنفْعتس / لُـنفَع  

  : أمحد شوقي 

ــدادي  أَجــائي و ــا أَرض آب ــك ي يلَب  
××< ×  |×< × |××< × |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع 
 ٢واالحتاللُ على صدرِ الْهوى عـادي     

××<×<<  | ×  |××< × |××  
  لُنفْعتسم /  لُنفْ / فَعتـسم  لُنع / لُـنفَع  

  ريِم على الْقـاعِ بـين الْبـان والْعلَـمِ      
××<  × |×< ×|××< ×<<|×  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  
  رمى الْقَضاُء بِعينـي  جـؤذَرٍ أَسـدا         

<×< ×<< |×  |××< ×<<|×  
  لُنفْعتم /   لُـنفَع /   لُنفْعتـسفَ/ م لُـنع  

  :ابن سناء امللك 

 أَحلَّ سفْك دمي في اَألشـهرِ الْحـرمِ       
<×<×<<  |×  |××< ×<<|×  

  لُنفْعتم /   لُـنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
   ٣يـا ساكن الْقاعِ أَدرِك ساكن اَألجـمِ      

××< ×  |×< × |××<×<<|×  
  لُنفْعتسم  /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  

  ــــــــــ
   .١٩٨ص . الديوان  ـ ١
   .٩٧ص .  ـ زينب ٢
   .٧٠ص  . ٥ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٣
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١٢٨

١٢٨

     ــعادلــى ســا ععمــرِ دجالت  
××<     × |× <    ×<   |××  

 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /فَعـــولُن    
  تظْهِـــر للْعـــالَمني خـــاالً  

×<<     ×  |×<    ×<   |××  
 لُنعتـــسم / لُنفـــاع /فَعـــولُن  

  :البحتري 

  هـــعادهـــا سرانجفَـــإِنَّ ه  
<×<    ×   |×<  ×<     |××  

 لُنفْعــت ــاعلُن / مـ ــولُن/ فـ   فَعـ
ــسبها ــادهأَكْـ ــنهم  زهـ   ١  مـ

×<<    ×   |×<    ×<   |××  
 لُنعتـــسم  / لُنفـــاع /فَعـــولُن  

       رِفـصنـلي بِمصخيلَةُ مـا والْب لْكت  
××< ×<< | ×|××< ×<< |×  

  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
 هزوــأَع ــا فَ نهــا و ــي طَيفُه ــم بِ   أَلَ

<×< × |×< ×|××< ×<< |×  
  لُنفْعتم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  

  إِنْ يثْلَمِ الْحـب فـي رأْيـي فَربتمـا          
××< × |×< ×|××< ×<< |×  

لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
  :فاروق مواسي . د 

دودــصــي بِم نها عــدال صهــا ونع  
××<  × |×< × |××< × |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم /  لُـنفَع
      طْـرودعِ ممى بِالدكَر جـوددي ونع

××< ×<<  |×  |××< × |××  
  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم /  لُـنفَع  

        الميـدالْج ـمص بِـه ـتثَلَم مز٢ع  
××< ×<< |×   |××< × |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  

  درجت فيهـا صـغيرا رمـت مـأْثرةً         
<×<× |×< × |××< ×<< |×   

  لُنفْعتم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم /  لُـنفَع  
  ـــــــــــ

       ـنم ـدكُلِّ ج نيـامنيِ   مالْم ـرالْغ  
××< × |×< × |××< ×  |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  

  " . مستعلُن " فحوهلا إىل " مستفْعلُن " على " الطي " يف البيت الثاين دخل  . ١٧٨ص . الديوان  ـ ١
   . ٢٢٧ص  . ١ج /  ـ الديوان ٢
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١٢٩

١٢٩

   عاشــقًا بلَــدا شــببت فيهــا أَنيــسا
<×< ×|×<  × |××< ×<<|×  

  لُنفْعتم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
  :عبيد بن األبرص 

 ١رغْم الْعداِء فَطارت لي حـسـاسينِي     
××< ×<< | × |××< ×  |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  

خم ـــةمفَكُـــلُّ ذي نِعلـــوس  
<×<   ×  |×<    ×   |×××  

 لُنفْعــت م / لُنــاع ــولُن    / ف   مفْع
  وكُـــلُّ ذي إِبِـــلٍ مـــوروثٌ

<×<    ×<<  |  ×    |×××  
 لُنفْعــتم / لُــنفَع /فْعــولُنم  

         ـظُ الـدعال ي ـنم اسظُ النـعال ي  
×<<   ×   |×<  ×  |×<<×  

 لُنعتــس م / لُنــاع ــس/ ف ملُنعت  
  :امرؤ القيس 

  
  
  
  

*  
  }م { 

كْـــذوبـــلٍ مكُـــلُّ ذي أَمو  
<×<   ×<<   |  ×    |×××  

 لُنفْعــتم / لُــنفَع /فْعــولُنم  
  لوبــســلَبٍ مكُــلُّ ذي سو  

<×<   ×<<   |  ×    |×××  
 لُنفْعــتم / لُــنفَع /فْعــولُنم  

لْبيـــبالت فَـــعنال يو ـــره٢د   
×<< ×   |  ×<  ×    |×××  

 لُنعتــس م  / لُنــاع ــولُن/  ف   مفْع

ــجالُ   ــا سـ ــاك دمعهمـ   عينـ
××<     ×<<  |   ×<    |××  

 لُنفْعتـــسم / لُـــنفَع /فَعـــولُن  
  :ومنها 

ــالُ   ــأْنيهِما أَوشـ ــأَنَّ شـ   كَـ
<×<   ×   |×<  ×      |×××  

 لُنفْعـــتم / لُنفـــاع /فْعـــولُنم  

  اعمــــةٌ نــــاعم أَبجلُهــــا ن
×<<   ×   |×<   ×   |×<<×  

 لُنعتــسم / لُنفــاع /لُنعتــسم  
  ـــــــــ

  كَــــأَنَّ حارِكَهــــا أَثــــالُ 
<×<    ×<<   |  ×<     |××  

 لُنفْعــت ــن / مـ ــولُن/ فَعلُـ   فَعـ

   .٥ص .  ـ خاطريت والضوء ١
ذه األبيات من جممهرة عبيد بن األبرص ، وهي ال تستقر على وزن ه . ٢٢٩ ـ  ٢٢٥ص .  ـ مجهرة أشعار العرب  ٢

وكَم يـصرينَّ   " وفيها  "  وبدلَت من أَهلها وحوشا     : " حمدد ، ففيها ، جمزوء البسيط ، خملع البسيط ، الرجز ، كقوله              
 بيبشانِئًا ح " " نالتفْعتم لُنفاع لُنفْعتم. "  
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١٣٠

١٣٠

  :ومنها 
  عــم فَرخــا ســاغبا   تطْ
×<<     ×     |××<×  

 لُنعتــس ــستفْعلُن/ مـ   مـ
  :ابن عبد ربه األندلسي 

    ١أَضـره الْجـوع واالحثـالُ   

<×< × |×< ×  |×××  
  لُنفْعتم /   لُنفـاع / فْعـولُنم  

ــظُ     لْحإِذْ ي ــه ــاحرا طَرفُ ــا س   ي
××<    ×   |×<   ×  |××<×  

ــستفْ م لُنع / لُنــاع ــستفْعلُن/ ف م  
  ــه ــن لينِ ــي م ــصنا ينثَنِ ــا غُ   ي

×<<   ×   |×<   ×   |××<×  
 لُنعتــس م / لُنــاع ــستفْعلُن/ ف م  

ــدا   ب ــد ــا قَ ــي إِذا م فــظَ طَر   أَيقَ
×<<  ×   |×<   ×    |××<×  

 لُنعتــس م / لُنــاع ــستفْعلُن/  ف م  
  :ألندلسي أيضا والبن عبد ربه ا

  وفاتنـــا لَفْظُـــه إِذْ يلْفـــظُ  
<×<   ×   |×<   ×   |××<×  

 لُنفْعــتم / لُنفــاع /لُنفْعتــسم  
  وجهــك مــن كُــلِّ عــينٍ يحفَــظُ   

×<<   ×   |×<   ×   |××<×  
 لُنعتــس م / لُنــاع ــستفْعلُن/ ف م  

ــستيقظُ   م ســاع ــه ن ــن طَرفُ ٢م     
××<   ×    |×<   ×  |××<×  

 لُنفْعتــس م  / لُنــاع ــستفْعلُن/ ف م  

ــاطْ    ــين الرب ا بــس ا مائنــص ــا غُ   ي
×<<  ×  |×<    × |××<×>  

 لُنعتــس م / لُنــاع ــستفْعلُن/ ف م  
  يــا مــن إِذا مــا بــدا لــي ماشــيا

××<    ×   |×<   ×  |××<×  
 لُنفْعتــس ــا/ م ــستفْعلُن   / علُن ف م  

  ــــــــــــ

ــاطْ  ــالْعيشِ اغْتب ــدك بِ عب ــي ــا ل   م
×<<  ×<<   |   ×  |××<×>  

 لُنعتــس م / ــن ــستفْعالنْ/ فَعلُ م  
  وددت أَنَّ لَـــه خـــدي بِـــساطْ

<×<   ×<<   |  ×  |××<×>  
 لُنفْعــتم / لُــنالنْ/ فَعفْعتــسم     

البيـت  . قصيدة امرئ القيس ، حتمل نفس مواصفات قصيدة عبيد بن األبـرص   . ١٩٣ ـ  ١٨٩ص .لديوان ا ـ  ١
  .األول من املخلع ، والثاين  جمزوء البسيط ، والثالث صدره  من جمزوء الرجز 

   . ٣٢٠ص . ٦ج /  ـ العقد الفريد ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٣١

١٣١

     هرــصأَب  ــنم نــاهيع كــرتت  
×<<    ×   |×<   ×  |×<<×  

 لُنعتــسم / لُنفــاع /لُنعتــسم  
ــيدي     ــا س ــي ي ــى نلْتق تم ــت   قُلْ

×<<   ×   |×<   ×   |××<×  
 لُنعتــس م / لُنــاع ــستفْعلُن/ ف م  
  :بشار بن برد 

ــتالطْ     ــلَّ اخ ــه كُ ــا عقْلُ   مختلطً
×<<   ×   |×<  ×  |××<×>  

 لُنعتــس م / لُنــاع ــستفْ/ ف النْمع  
  ١ قال غَـدا نلْتقـي عنـد الـصراطْ        

×<<   ×   |×<  ×  |××<×>  
 لُنعتــس م / لُنــاع ــستفْعالنْ/ ف م  

   قَبــيح ظَــرنمــى مقــالوا الْع  
××<    ×    |×<    ×<  |××  

 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /فَعـــولُن  
ــيءٌ   ش ــبِالد ــي الْ ــا ف ــاِهللا م ت  

××<    ×   |×<   ×<   | ××  
 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /فَعـــولُن  

  :جرير 

  قُلْنــا بِفَقْــدي لَكُــم يهــونُ   
××<     ×    |×<  ×<   |××  

 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /فَعـــولُن  
ــونُ   ــده الْعي ــى فَقْ ــى عل           ٢تأْس

××<     ×   |×<   ×<   |××  
 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /فَعـــولُن  

  قى السليطي واََألبطالُ قَـد كَلمـوا       تلْ
××< × |×< ×|××< ×<< |×  

  لُنفْعتسم/  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
  لَم يركَبوا الْخيلَ إِالَّ بعدمــا هرِمـوا        

××< ×|×<× |××<  ×<< |×  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع  

  ـــــــــــــــــ

  وسطَ الـرجالِ بطينا وهـو مفْلـولُ       
××<×<<  | × |××<  × |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
  ٣فَهــم ثقــالٌ علــى أَكْتافهــا ميــلُ

<×<× |×< ×  |××<  × |××  
  لُنفْعتم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  

 ـ باختالف جيعل الوزن  ١٠٩ص  . ٢ج / يتيمة الدهر / وردت األبيات يف  . ٣٢٠ص . ٦ج / الفريد العقد  ـ  ١
مختلطُ الُّلبـسة   "، وعجز البيت الثالث     " مستفْعلُن فاعلُن فاعلُن    = يا من إِذا ما ابتدا ماشيا       " خمتال ، فالبيت الثاين ورد      

  .والصواب ما جاء يف العقد " لُن مستعلُن فاعلُن مستع=  كُلَّ اختالطْ  
مع أيب العالء يف رحلة حياته / ذكرت الشعر الدكتورة عائشة عبد الرمحن يف كتاا  . ١٨٨ص  . ٤ج /  ـ الديوان  ٢
ومل يـرد    ) يف نزهة اجلليس  ( نقلهما أبو العباس املكي     " ويف هامش الصفحة    .  منسوبا اىل أيب العالء املعري       ٥٧ص  . 

  . وقد شكت املؤلفة يف نسبتهما اىل أيب العالء . البيتان يف ديواين أيب العالء سقط الزند ولزوم ما ال يلزم 
   .٥٧٩ص .  ـ الديوان ٣
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١٣٢

١٣٢

  : ، كهذين املثالني ةدرج قسم من الشعراء على ترتيب األبيات بطريقة شعر التفعيل
  :نزيه خري  

   الْباب دوصم { ال ت{  
× ×<×|×<  

 لُنفْعتسفاعِ/ م  
 بعت    ي    عابِرإِن  

×  |××< ×<< |×  
 لُن / لُنفْعتسم / لُنفَع  

 رِبقْـتتهي  وجي  وف سافاتأَى الْمنت  
××< × |×<×  |××<×<< |×  

 لُنفْعتسم  / لُنفاع  / لُنفْعتسم  / لُنفَع  
  بكي  على   شجنِي أَكاد  من  شجنِي  أَ

<×<×<< |×  |××< ×<< |×  
  لُنفْعتم  /  لُنفَع  /  لُنفْعتسم  / لُنفَع  

 بذع      بمانٌ    طَيز    عودلْ   يفَه  
<×<×<< |×  |××< ×<< |×  

   لُنفْعتم  /  لُنفَع  / لُنفْعتسم   / لُنفَع  
  ـنِي أَنـامعقَـليــالً د   

××< ×<<  |  × |×  
  لُنفْعتسم   /  لُنـ  /  فَعسم {م{  

  فَوق  مقْـــعدنا
×<  ×<<   |×  

    لُنفْعت    /لُنفَع  
  }م { يا حادي   الْعيسِ  

××< × |×<  
 لُنفْعتسفاعِ / م  
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١٣٣

١٣٣

بكالر بِك تال سار  
 ×|××< ×<<|×  
 لُن /لُنفْعتسم /  لُنفَع  

 نازِلُهم   تالَّذي   ضاع   يقأَنا   الش  
<×<×|×< × |××<×<< |×  

  لُنفْعتم /  لُنفاع / لُنفْعتسم  / لُنفَع  
  }م { وطاف   بِالتبرِ  

<×<×|×<  
 لُنفْعتفاعِ / م  

ببالْح    ى   صاغَهتح  
 × |××<×<< |×  
 فْ/ لُنتسم لُنع   / لُنفَع  

  وحأَلِ  الرسم { ال  ت{  
××< × |×<  

 لُنفْعتسفاعِ /  م  
  ماذا    كانَ     أَوجعها

 × |××<×<< |×  
 لُن / لُنفْعتسم   /لُنفَع  

  } م{ يوم     الْوداعِ  
××< ×< |  

 لُنفْعتسفَـ/ م  
بتالْع      عدماذا     أَو١و  

<× |××< ×<< |×  
 لُنع /  لُنفْعتسم /لُنفَع  

  ــــــــــ
   .١٤ ـ ١٣ص .  ـ ورثت عنك مقام النهاوند ١
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١٣٤

١٣٤

  : ونرتب األبيات عموديا 
        ــبعت ـي عـابِرإِن الْباب دال توص  
  أَكاد من شجنِي أَبكي علـى شـجنِي       
  دعنِي أَنام قَلـيالً فَـوق مقْـعدنــا       

   الشقي الَّذي ضــاعت منازِلُـه      أَنـا
  ال تسأَلِ الروح مـاذا كانَ أَوجعــها      

  :بشارة اخلوري 

       ـرِبقْتتهـي وجي وف سافاتأَى الْمنت  
بــذع ــبمــانٌ طَيز عــودــلْ يفَه  
     ـبكالر بِك تالْعيسِ السار يياحاد 
      ـببالْح ى صــاغَهترِ حببِالت طافو  
ــب تالْع عدــاذا أَو ــوداعِ وم ــوم الْ ي  

  }م { حيتك     عني  
××<×  |×  

 لُنفْعتسفا / م  
  }م { ه  وجــ و

<  × |×  
 لُنع / سم  

تبجتاح يه لَو  
×< ×<< |×  

  لُنفْعت  / لُنفَع  
  }م { دلَّ الشذا  

××<×  
 لُنفْعتسم  

  أَنها     بعض     الرياحنيِ
×<× |××< ×  |××  

 لُنفاع  / لُنفْعتسم  / لُنفَع  
  }م { لَم يتركوا  

××<×  
تسم لُنفْع  
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١٣٥

١٣٥

  }م { زهـرةً   

×<×  
 لُنفاع  

  تغفو  على  غُصنٍ

××<×<< |×  
 لُنفْعتسم   / لُنفَع  

  ساتنيوا     البرم { ع{    

××< × |×<  
 لُنفْعتسفاعِ / م  

    }م { من  زهـ   

 × |×  
 لُن / سم  

  ١ـرِ البساتـيـنِ 

×<× |××  
 لُنفْعت  /لُنفَع   

  :ونرتب عموديا 
        ـتبجتاح ـيه لَو جوهي ونع كتيح  
  لَم يتركوا زهرةً تغفـو علـى غُـصنٍ        

  

ــاحنيِ ــض الري عــا ب ــشذا أَنه   دلَّ ال
  عروا  البساتني  من  زهـرِ البـساتنيِ         

  
  
  

  ــــــــــ
   .٣٠٥ ـ ٣٠٤ص . شعر األخطل الصغري  ـ ١
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١٣٦

١٣٦

  غري حملولةأمثلة 
  :يف سيف الدولة  ـ املتنيب 

ــادقَةً  ــك ص نم ــرات ــذُها نظَ   أُعي
      رِهيا بِنــاظنأَخـي الــد فــاعتمـا انو  

  سيعلَم الْجمع ممـن ضـم مجلـسنا             
  أَنـا الَّذي نظَر اَألعمـى إِلَـى أَدبِـي         
  أَنـام ملَْء جفـونِي عـن شـوارِدها       

  :م علي كرم اهللا وجهه االما

       مرو همـحش ني مف محالش بسحأَنْ ت  
   الظَّلَــمو ـواراَألن هــدنع توـتإِذا اس  
           مقَـد عى بِـهـست ـنم ـريي خنبِأَن  

           مـمص بِـه ـني ممـاتكَل تعمأَسو  
      مـصتخياهـا ورج لْـقالْخ رهسي١و  

ــى    الــصجرمــا ي فْتــاحم رب  
ـِر وإِنْ طالَــت الَّليــالي     فَاصبــ
  وربمـــا نِيـــلَ بِاصـــطبارٍ  

  :للمؤلف 

ــونُ    ــه يكـ ــرٍ بِـ   وكُـــلُّ خيـ
ــرونُ                     ــاوع الْحـ ــا طـ   فَربمـ

ــونُ  ــا يك ــات م ــلَ هيه ــا قي   ٢م

ــا    ــا لَه ــد ملْن ــا وقَ ــت إِلَين   مالَ
ــرى   ــوق الثَّ ــرا فَ قَم تــفَر أَسو  

  : ادمون شحادة 

       نيــدــي الْيفــو فغي درالْــوفــاُء ويه  
        نيـوـشي الْهمما يالـس رـدب فَصار  

  لْقَصائد فـي الثَّـورات تلْتهِـب       سلِ ا 
        ـدضى أَحلْ  مي هلْ فُحولَ الْقَوافسو  
ــةً   ــالِ حاملَ ــشواهد لَألبط ــى ال   تبق
        ـممغى حوى فيما الْوه هيدش نم كَم  
  مـا بين قافلَة نحـو الطَّريـقِ ومــا        

  

 ــب ال لَغو ــو ــمِ ال لَغ واســي الْم فو  
م         طَـبالْخ هـدعب ـنم تيقما بو مهن  

  معىن الْفداِء ومعنى الْبـذْلِ لَـو ذَهبـوا        
  لركْب منـدفع يهـوي وينتـصب        وا

      ـبجغى علْـول قوش ناديدالص ني٣ب  

  ــــــــــــ
   .٣٤٥ ـ ٣٤٤ص  . ٢ج / الديوان  ـ ١
  . وهذا االيطاء ، انظر  عيوب القوايف يف الكتاب " يكون " قافية البيت األول والثالث  . ١٥٠ص .  ـ الديوان ٢
  .١٠٩ ـ ١٠٨ص  . قمر بوجه مدينيت  ـ ٢
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١٣٧

١٣٧

 حيمالْج:  
  أَمـست أُمامـةُ صـمتا مـا تكَلِّمنـا     
  :مرت بِراكبِ ملْهـوزٍ فَقـالَ لَهـا         

  ولَو أَصـابت لَقالَت ، وهـي صـادقَةٌ       
  :ابنة ابن السكان املالقية 

  مجنونــةٌ أَم أَحــست أَهــلَ خــروبِ
ــذيبِ عبِت يهــسمو حــي مي الْجــرض  
ــشيبِ  ــصبك لل نــةَ ال ت ياض١إِنَّ الر  

  مـــر غُـــراب بِنـــا
  قُلْــت لَــه مرحبــا  

  :املرقِّش األصغر 

ــى  بالر ــه جو حــس مي  
  ٢يـا لَونَ شـعرِ الـصبا     

   ــوم ــالْجو رس ــالنَ بِ جع ــة نالب  
  بنــة عجــالنَ إِذْ نحــن معــا   ال

  أَمـــن ديـــارٍ تعفَّـــى رســـمها
ــد كـــانَ بِهــا ــحت قفــارا وقَ أَض  

  :احلضرمي 

قَـــديِم ـــدهالْعو نفَّـــيعتي لَـــم  
   ــدوم رِ تهــد ــن ال ــالٍ م   وأَي ح
   جومها بِــســم سر ــن م ــك نيع  

ـ          ٣ومفي سالف الـدهرِ أَربــاب الْهم

  قالَــت وقَــد خلَطَــت فــي عارِضــي        
  يـا لَيت ذا الْمسك لَـم يخلَـطْ فَمـا         

  :ماجد عليان 

     ــشيب ــافورِ الْم ــشبابِ بِك ــسك ال م  
ــذا الْكــافورِ طيــبــوانِي لالْغ ــدن٤ع  

ـِّكُم أَرتد عن دينِـي         أَوشكْت في حب
  وبِت فـي قَلَـقٍ كَـالريحِ  تحملُنِـي         
  فَال الْعيونُ اسـتقَرت فـي مـضاجِعها        

   
  ــــــــــ

  ونشوةُ الْوجـد بِاَألشـواقِ تكْـوينِي      
  من راحـة الْبـالِ لَألهـوالِ تلْقينِـي        

ينِـي        ونهت  كَـي تالن  ضاجِع٥ال الْم  

  ) . سنة ٤٥شاعر جاهلي ، قتل يوم جبلة ، قبل االسالم بـ : واجلميح  . ( ٣٤ص . ـ املفضليات ١
  ).مستفْعلُن ( والتزم طي }  مستفْعلُن فاعلُن { قسم شطر البسيط الصحيح  . ٣٠٧ص  . ١ج /  ـ معجم البلدان ٢
  .فيه خلل يف الوزن } بسجوم { البيت الذي قافيته  . ٢٢ص . ليات  ـ املفض٣
   .٩١٥ص  . ٢الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة  ، البن بسام الشنتريين ،  ج  ـ  ٤
  .٦٣ص .  ـ تأمالت يف حقيقة الذات ٥
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١٣٨

١٣٨

  :الفرزدق 
       مهـريخ كْتـحأَنْ أَض اسالـن بجعأَي  

ـ      ج نم فيبا السمـا نـشٍ     وهال دنٍ وب  
 هــد ــد مقَلَّ مــى ع ــربت عل ض ــو   ولَ

  :املعري 

    ــر ــه الْمطَ ــسقى بِ تســةَ اِهللا ي   خليفَ
 رــد ــر الْقَ أُخ ــن لكــامِ و ــد اِإلم نع  
ــعر   ــه ش ــا فَوقَ ــه م ثْمانج ــر ١لَخ  

ــذها ــات آلخـ ــدايا كَرامـ   إِنَّ الْهـ
 ــرــدي غَينــةَ عيدال هولَــتممــا ح  

ــلُهسأُر ي حــنيســولرو  أَكُــن لَــمو  
  :الشاعر القروي 

ــاعِ  ــراف وأَطْم ِإلس نــس ــن لَ   إِنْ كُ
ــاعِ      عـــنِ الْمـــسيبِ أَرواح لقَعقـ

  ٢مثْلَ الْفَرزدقِ فـي إِرســالِ قَعقـاعِ       

   رِهــساخ م ــن ــا م ــد رأَين   ِهللا عي
  تساوت الـناس فـيه بِـالْجنون فَمـا      

  :بشارة اخلوري 

تو ــدع هرــصحي سمــا لَــي مــنيخ  
  ٣يقـولُ هــذا لهـذا أَنــت مجنــونُ  

   ــه تآه ــت حرــاُء إِذا ج ــلِ الْغن ه  
ــةٌ    مــضاُء ناع يــةٌ ب جوم ــه كَأَن  
      ـلُهسرت حــني هنم أْوي اَألغـاريدت  

  :بن رشيق القريواين احلسن 

   ــراد أَبــواٍء و ــلِ أَض لْههــوى ت س  
  يمشي الشراع بِها في بحـرِه الْهـادي        
ادــدالظِّــلِّ م يــدن ريــف٤إِلَــى و  

   ــرــرامِ مالْم بــعص ــرحاَلْب  
طـــني ـــنحنمـــاًء و سأَلَـــي  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

 ــه ــاجتي إِلَيـ ــت حـ   ال جعلَـ
   ــهلَينا عرــبــسى ص٥فَمــا ع  

   .٢٥٥ص .  ـ الديوان ١
   .٨٤ص .   ـ سقط الزند ٢
   .٤١٦ص . األعمال الكاملة ـ الشعر   ـ ٣
  .١١٤ص .  ـ شعر األخطل الصغري  ٤
  .١٥٦ص .  ـ الديوان ٥
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١٣٩

١٣٩

  :معروف الرصايف 
      ـِه مـا أَقْبح الْجهلَ يبدي عيب صاحب
         لُـهآك هممـشي  لَـم مالثَّـو ككَذل  

  : أبو الفضل امليكايل 

ل  ــه ــه يخفي ينيع ــن عو رينــاظ لن  
       فــيه ـنيحِ مالر نتن متشت اسالن١و  

   رقَــص مــاهأَفْــدي غَــزاالً ح  
ــوًءا   ــاب سـ ــه ال أَهـ   طَرقْتـ

 ــاد ــراحٍ  فَج ــي بِ ل ــه ــن في م  
  أَفْــدي حريقًــا أَبــاح ريقًــا   

  :بديع الزمان اهلمذاين 

  كَجنــة قَــد حــوت نعيمــا   
  أَبـــاحنِي حبـــه الْحريِمـــا  
  شـــفى حريقًـــا بِـــه مقيمـــا
ــا   ريِم ــاح ــا أَب ريِمــلْ ح ٢ال ب  

ــى    ــت أَعل طَبــا خ مم ــك أْير  
ــودا    ج ــت مدا وــود ع تــلُب ص  
ــالً  ــاَء حمـ ــتطيع الْعطـ   ال أَسـ
ــاك ظَنــا    ــصرت عــن منته   قَ
ــالي   ــدهرِ والْمع ــةَ ال مجــا ر   ي

  

ــت للْمكْ ــالَال زِلْـ ــات أَهـ   رمـ
ــالَ     أَص ــت بطــا و عفَر ــت   وفُقْ
ــالَ  ــسؤالَ ثقْـ ــق الـ   وال أُطيـ
ــالَ    عف ــت نــا ظَن مع ــت   وطُلْ
ــالَ  ــك ثُكْ نم  رهــد ــي  ال ٣ال لَق  

بأشكال أخرى ، وهي أشكال قليلة الـورود يف الـشعر ،            " خملع البسيط   " وقد استعمل   
يف " فَعـو   " وهذا ابن حبيب القصري الفيلسوف يقول يف احدى موشـحاته ، ملتزمـا              

  :ألبيات الضرب يف األقفال وا
ــديرِ     الْغ ــفَّة ــى ض ــرب عل شا  
ــنريِ   ــبِ الْم ــى الْكَوكَ ــر إِلَ   وانظُ

  

  ــر ــي الْمطَ ضِ  فوــر ــة ال جهبو  
   رــر ــا ش ــأْسٍ لَه ــسعى بِكَ ٤ي  

  ـــــــــ
   .٥١٤ص  . ٢ج /  ـ الديوان ١
   .٢٨٩ص .  ـ نور الطرف ونور الظرف ٢
يف زهـر   . ٥٠١ص  . ١ج / ويف زهر اآلداب ومثر األلبـاب   / ٢٢ص .   ـ شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين ٣

  .والرمجة هي غرفة أو سند يبىن للنخل عند جذعها لترتكز عليه " يا رمجة الدهر " بدل " يا رمحة الدهر " اآلداب 
   . =٢٩٧ص  . ١املغرب يف حلى املغرب ، البن سعيد املغريب ،  ج  ـ  ٤
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١٤٠

١٤٠

....................................  
  ـــــــــــــ

    :     ١٣٢ص . موسيقى الشعر / والغريب أن جند الدكتور ابراهيم أنيس يقول يف كتابه 
رمبا ألن منهجه كمنهج الشيخ جالل احلنفي ، أن املخلع مـا            " . أما شوقي فال نعرف له بيتا واحدا من خملع البسيط           " 

، وعليه فقد اعترب الوزن     )فَعولُن  ( ، ورمبا خبنت يف الضرب      } ن فاعلُن مفْعولُن    مستفْعلُ{ )  مفْعولُن  ( كانت عروضه   
 }    فَعولُن لُنفاع لُنفْعتس{ من املنسرح ، وهذه القراءة هي نفسها       } م لُنفَع التفْعم فْعلُنتسلذلك جعل كل مـا  }م ،

  .نعده من املخلع ، منسرحا 
  :يذكر الشكل األخري للبسيط  : ٢٦١ص  . ٦ج /  العقد الفريد /وهذا ابن عبد ربه يف 

  "العروض املقطوع املمنوع من الطي " 

ــابِي   ــي كتــ ــذُّلِّ فــ ــةُ الــ   كَآبــ

ــسٍ   ــرِ نفْــ ــسا بِغيــ ــت نفْــ   قَتلْــ

  خلقْــــت مــــن بهجــــة وطيــــبٍ 

  ولَّــــت حميــــا الــــشبابِ عنــــي  

ــد عال   ــشيب قَـ ــبحت والـ ــيأَصـ   نِـ

  :تقطيعه 

ــوابِ   ــي جــ ــز فــ ــوةُ الْعــ   ونخــ

   فَكَيــــف تنجــــو مــــن الْعــــذابِ

  إِذْ خلــــق النــــاس مــــن تــــرابِ 

  فَلَهـــف نفْـــسي علـــى الـــشبابِ     

ــضابِ   ــى الْخـ ـًا إِلـ ــ ــدعو حثيثـ    يـ

 لُنفْعتــس ــاعلُن / مــ ــولُن   / فــ   فَعــ

  :ولو أخذنا هذه األبيات 

ــستفْعلُ ــاعلُن / ن مــ ــولُن/ فــ   فَعــ

   :٥٨٣ص . الديوان / صفي الدين احللي 
  ــقيم ــدى ســـ ــدكُم بِالنـــ   وعـــ
  مــت ــدا ونِمـــ ــتم موعـــ   وهبـــ
ــدميا     ــظَ قَـ ــم يحـ ــدةً لَـ ــا رقْـ   يـ
 ــق ــضاِء حــ ــن قَــ ــا عــ   قُعودهــ

  

  ك
    قـــــــــيمنــــــــا عآمال أُمو  

       ــيم ــد الْمقـــ ــدي الْمقْعـــ   فَعنـــ
ـْ   لها الْكَهـــــف والـــــرقيم  مثـــــ

 ــيم ــي يقــ ــن المنِــ ــذْرِ مــ   لعــ

لن تـستقيم  " يا رقْدةً لَم يحظَ قَدميا " فهي من املنسرح عند الدكتور ابراهيم أنيس وعند الشيخ جالل احلنفي ، لكن            

  :، والبيت عندنا من الالحق " مفْعولَ ت " على املنسرح ، ألن مفْعوالت ال تأيت 
  يــا رقْــدةً لَــم يحــظَ قَــدميا     

××<          ××          |×<<××  
 نالتفْعتــس ــستعالتن/ مـــ   مـــ

  

قيمــر ــف والــ ــا الْكَهــ   بِمثْلهــ
<×<     ×   |×<    ×<       |××  

 لُنفْعـــتم / لُنفـــاع /فَعـــولُن  
    .ولن يصح تقطيع الصدر حىت على خملع البسيط 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٤١

١٤١

  :قي أمحد شو
ــاءَ  ــدمع والْبكـ ــأْنك والـ   شـ
ــصابٍ   ــي م ف ربــص ــذْكُرِ ال ال ت  
ــي   أَسالترِ وبــص ــي ال ف ــر يال خ  
  أَبكــي اَألخــالََّء فــي ديــارٍ   
ــدامى   ــك الْقُ ــق إِخوانِ ح ــن م  

  

ــاَء     ــشؤون م ــي ال ف رخــد ال ت  
ــزاءَ   ــصبر والْعـ ــاوز الـ    تجـ

ــاَء      ــا الْوفـ ــا عارضـ   إِذا همـ
ــالَء      خ تحــب أَص ــِسهِم أُن ــن م  

  ١أَنْ تـــسقي الْعهـــد واِإلخـــاَء
وهي مطلقة وجند   " ساكنة اهلمزة   "  جدير بالذكر أن الشارح جعل قوايف القصيدة مقيدة         

) انظر البحر الالحق يف الكتاب      ( وهي من الالحق    " مستفْعالتن مستفْعالتن   " يف القصيدة   
  :، كقوله 

ــبحا    مسِ صــش ــا بِال ــن أَتان مو  
ــا   عيمن ــذَّت ــا لَ ــك دني ــا لَ   ي

  :للمؤلف 

  ومـــن تـــولَّى بِهـــا مـــساَء    
ــالءَ  ــتعذَبت بـ ــومِ واسـ    ٢للْقَـ

 
 بِــه رــشبتــثُ فَاسيــى الْغمــى هتم  
  ــاَءه ــه نعم ــكُر لَ اشو هــد مفَاح  

  
   هــو حــوي ن هيــوانَ و ى الْهــر ي  
ــمعةً   ش ــت ــة وافَ ــلَ الْفَراش   مثْ

  
ــي    ــي واربع ــرِ هلِّ يالْخ ــم واسم  

د ــد ــبعةٌ فَقَ س ــاف ــاهم  جف   ه
  

  ـــهاتـــي طَيـــك فبر ـــريفَخ  
  ــه ــي آيات فو ، ــر يــثُ خ يفَالْغ  

  
     ــه ــا يعقُبـ ــرٍ لمـ ــرِ فكْـ   بِغيـ

  ــه ــا يحجبـ ــا موتهـ   ونورهـ
  

    راتيــالْخ ــلَ بِـ ــي اَألهـ   وظَلِّلـ
عاتــب ــوعفَت سـ ــبعةٌ ضـ   وسـ

  :شعر منسوب المرئ القيس  
  ــــــــــــ

   .١٦٠ص  . ٢ج /  ـ املوسوعة الشوقية  ١
  .خملع البسيط وليس املنسرح " مستفْعلُن فاعلُن فَعولُن " لذا فعندنا  . ١٦١ص  . ٢ج /  ن م    ـ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٤٢

١٤٢

ــوا  ــحبنا عرجــ ــا صــ   يــ
ــجمهرِ ــةٌ دلُـــــ    يـــــ

  

    ــج ــم أُســ ــف بِكُــ   تقــ
 ــج ــيرِها معــ ــي ســ   فــ

ــلُ ــا الرحــ ــت بِهــ   طالَــ
ــوى                        ــوم إِنَّ الْهــ ــا قَــ   يــ

  فـــي الْقَلْـــبِ ثُـــم ارتقـــى
  

  إِذا أَصــــــاب الْفَتــــــى
ــوى ــض الْقُــ ــد بعــ   فَهــ

    ١فَقَــــد هــــوى الرجــــلُ

  :لشاعر 
ــا  ــلَيمى إِذا القَيتهـ ــائلْ سـ   سـ
ــِسروا   حتسال ت عاليكــص ــلْ لل   قُ
        لَـتيلـى مـا خجـى عأَح ريفَالس  

ــلَ الْ صو ــو ــرأًلَ ام نــي نــثُ أَب يغ  
  

ـ      زادهــلْ تــبلَغن بلْــدةٌ إِالَّ بِـ
ــالْ   ــوف بِ ــاسٍ وطَ ــنِ الْتم مبِالد  

        ـرِ وِسـادلـى غَيجاعٍ عـطنِ اضم  
بِجــاد قــحــةٌ ، سقُب لَــه ــت٢كان  

  :أمحد شوقي 
                    مـــدهـــا الْقلَيطـــالَ ع

ــصبا                  ــي ال ف تــد ئو ــد قَ
ــونُ فـــي                      ــالَغَ فرعـ بـ

ــا ــرق عنقودهــ   أَهــ
  ـــــــــ

مـــدع جـــودو ـــيفَه                 
  مــرــي الْهف ــت                وانبعثَ

   مكَـــر ـــنهـــا متمكَر  
 منــص ــةً للــ   ٣تقْدمــ

واخربين عـن التـسميط     " ٣١٩ ـ  ٣١٨ص  . رسالة الغفران / وقال املعري  . ٤٧٣ ـ  ٤٧٢ص .  ـ الديوان  ١
ال واهللا ما مسعت هذا قط وإنه لقري مل : وبعد أن يرويه الشعر يقول امرؤ القيس       " أصحيح هو عنك ؟   : املنسوب إليك   

وذكر حمقق ديوان امرئ    " . أسلكه ، وإن الكذب لكثري ، وأحسب هذا لبعض شعراء االسالم ، ولقد ظلمين وأساء إيل                 
، ويظهر  " مستفْعلُن فاعلُن   " تني  إن الشطر مبين على تفعيل    : القيس نفس القصة نقال عن رسالة الغفران ، وحنن نضيف           

  .التزام الشاعر ذا ، وسنرى عالقة هذا بالزجل 
   .٥٤٢ص .الصاهل والشاحج  ـ ٢
مـستفْعلُن  " الحظ أنه قسم شطر البسيط إىل قسمني فصار الشطر عنده  . ١٤٥ص  . ٥ج /  ـ املوسوعة الشوقية  ٣

 لُنوالتزم طي " فاع " لُنفْعتسعلى طول القصيدة " م.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٤٣

١٤٣

  :سنان بن أيب حارثة املُري 
        ـدبِي إِلَـى أَحصي نكتسِ ال أَشإِنْ أُم  
  فَقَد صبحت سـوام الْحـي مـشعلَةً       
  وقَد يسرت إِذا مـا الـشولُ روحهـا       
  ثُمــت أَطْعمــت زادي غَيــر مــدخرٍ

    رـرأَج لَمو تفَعد قَدو    ـدلَـى أَحع   
         مهغَـزات إِذْ طالَـت مالْقَـو لَـمعي قَد  
  وال أَجِـــيُء بِـــسوآت أُعيرهـــا
        لَكُـم ـتحفَت قَـد نفَكائ لَيوا عاَثْن  

  

 ــاد ــي ه عا إِالَّ ميــد تهم تــس   ولَ
جــادأَنرٍ وغَــو ــنم طــالَعا تــوهر  

ــشفَّان وصــ   ــشي بِ الْع دــر بادر  
       جــاد ـنمجـارٍ و نم لَّةحلَ الْمأَه  
ــهادي ــاُء ش ــشرية واَألكْف الْع ــق فَت  
ــد زادي  فنــي م إِن ادــز ــوا ال   وأَرملُ
         ـاديم ـنـرِ ابالْقَب ـنم وبؤى يتح  
واد  أَو ــد تعت ــة مكْرــابِ م ــن ب ١م  

  :األسود بن يعفر 
   على رسـمٍ عفـا     مـاذا وقوفي 

  
  
  

  ٢مخلَولــقٍ دارِسٍ مــستعجِمِ 

  انتهى الكالم على البسيط  يليه الوافر
  
   
  
  
  

  ـــــــــــــ
   .٣٥١ ـ ٣٥٠ص .  ـ املفضليات ١
   .١١٩ص  . ١ج /  ـ كتاب العني ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٤٤

١٤٤

  حبر  الوافر
  :املفتاح 

ــود وافــ  جــولُ  ي ــشعرِ الْفُح   ر ال
<×<<  ×<  |   ×××<   | ××  

 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  
  :جاء يف سبب تسميته 

 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم / فَعــولُن  
<×<<  ×<  |   ×××<   |××  

 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  

ليل ، وقيل لوفور حركاته باجتماع األوتاد       مسي وافرا لوفور أجزائه وتدا فوتدا ، قاله اخل        { 
والفواصل يف أجزائه ، وليس له يف أحبر الشعر شبيه يف ذلك سوى الكامل ، إال أن الوافر                  
حذف من حروفه فلم يكمل الستعماله مقطوفا ، فهو موفور احلركات ناقص احلروف ،              

   ١}قاله الزجاج 
  :ما يعتري تفاعيله 

لعصب والعقل والنقص ، ويدخل القطف علـى العـروض          يدخل على تفاعيل الوافر ، ا     
  :والضرب بصورة دائمة ، ألن أصل حبر الوافر 

 نلَتــاع ــاعلَتن / مف ــاعلَتن/ مف   مف
  

 نلَتــاع ــاعلَتن / مف ــاعلَتن/ مف   مف
  :كقول الكميت 

ــدةً    ــوامِ أَفْئ ــظَ اَألقْ ــستم أَيقَ   أَلَ
<   ×××< |   ×××< |×<<×  

 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعلَتن/ مف   مف
  

   ٢وأَضرب نـاسِ أَخماسـا َألسـداسِ      
<×<< ×<  |  ×××<  |×××  

 نلَتــاع ــاعيلُن / مف ــاعيلُن/ مف   مف
، كذلك انظر إىل التفعيلـة      " عولُن  فَ" وتقرأ    "  مفاعلْ  " إىل  " مفاعلَتن  " والقطف حيول   

  دخل عليها العصب فحوهلا إىل    " مفاعلَتن  " وهي  " مفاعيلُن  " الثانية واخلامسة يف املفتاح     
 " نلْتفاعوكـذلك بيـت      " م ، فـاعيلُنبتسكني الالم ـ  اخلامس املتحرك ـ  وتقرأ م

  .سة الكميت يف التفعيلة األوىل والثانية واخلامسة والساد
  ــــــــــــــــــ

   .  ٦٢ص .  ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
   .  ١٤٦ص  . ٢ج /  ـ املستقصى يف أمثال العرب للزخمشري ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٤٥

١٤٥

هناك من الشعراء من ينظم على الوافر التام التفاعيل ـ  وال يعترب قاعدة ألنه قليل ، لذا مل  
مقصور الضرب ، وهناك من عده شـكال        ندرجه ضمن األشكال ، كذلك وجدنا شعرا        

  .للوافر ، كالشيخ جالل احلنفي يف عروضه 
  : الْبريق الْخناعي 

ــارٍ   ــن ذي نم م ــت ــت بِثابِ يمر  
<×<<  ×<  |  ×××<    |××  

 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  
  

ـــواهس لَـــه بانصـــاح فدأَر١و   
<×<<  ×<|×<<  ×<    |×>  

 نلَتفــاعم / نلَتفــاعفَعــولْ/ م  
  :كذلك هذا الشكل كقول طرفة 

  ٢ لَت الشتوةُ إِبداَء الْجزر                      }م  {      وهم أَيسار لُقْمان إِذا اغْـ                        
<×××<|×××<|×                                     <××<|<×××<|×  

  فاعيلُنم /  فاعيلُنفاعيلُ                                            / مفَعو                                          م /  فاعيلُنفَعو/ م  
لكن هذين الشكلني غري مستعملني كباقي أشكال الوافر ، لذا آثرنا عدم ادراجهما ضمن              

  :هلذا البحر ثالثة أشكال األشكال املعتمدة ، 
  .ملقطوفة والضرب املقطوف  ـ العروض ا١
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح ٢
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء املعصوب ٣

  ــــــــــــــــــ

قال أبو عمرو { :  من املصدر نفسه ٧٥٥وللشعر رواية وردت يف ص  . ٧٥٦ ص ٢ج /  ـ شرح أشعار اهلذليني  ١
فعولن " عروض هذه القصيدة  من الوافر       : خبط ابن عبدوس    . ذن من مؤذنِي مكة ، ورواها األخفش أيضا         أنشدين مؤ : 
لكن نشري إىل   . يقصد أن القافية مقصورة ، وسنورد القصيدة كاملة         } على االطالق ، لكنها قد أُنشدت على الوقف         " 

  .لشطر األخري من بيت العتابا أن هذا الضرب املقصور موجود يف الزجل يف العتابا خاصة ، يف ا
وردت زحافات يف الوافر ، رغم جوازها إال أا تكاد تكون معدومة الورود يف عصرنا كهذا الـشاهد ، وقـد ورد يف          

سـقوط تـاء متفـاعلن و       : واملخزول من الشعر      : املخزول فقال   : ومساه اخلليل    : ٢٠٨ص   . ٤ج  / كتاب العني   
  :مفاعلنت، كقوله 

  ومــه اَألنــصار فَــضالً  وأَعطــى قَ
   

  

  وإِخـــوتهم مـــن الْمهاجِرينـــا   

  .ومل يسم القائل 
   . ٤٤٩ص  . ١ج /  ـ املستقصى يف أمثال العرب ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٤٦

١٤٦

  :العروض املقطوفة والضرب املقطوف : الشكل األول 
  :االمام الشافعي رضي اهللا عنه  

   ــريِم ــاحبه كَ ــم ص ــت الْعلْ أَير  
<    ×××< |×<< ×<    |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /فَعــولُن  
  

  ئـــامآبـــاٌء ل ـــهتلَدإِنْ و١و   
<×<<  ×<  |  ×××<    |××  

 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  
  :العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح : الشكل الثاين 
  :أمحد شوقي  

  ـــهميتي رـــحس بِـــه  
<   ×××<     |    ×<<×  

 ــاعيلُن ــاعلَتن/ مفــ   مفــ
  

ـــهلَمعي ـــكيفْنـــال ج٢ك   
 <      ×××<     |×<<×  

 ــاعيلُن ــاعلَتن/ مفــ   مفــ
  : العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء املعصوب :الشكل الثالث 

  :للمؤلف 
ــرٍ  ــي خطَ ف ــات ــؤادي ب           فُ

<       ×××<    |×<<×  
 ــاعيلُن ــاعلَتن/ مفــ   مفــ

  :مصطفى وهيب التل ـ  عرار 

ــبضِ ن ــن ع ــف ــيس يكُ    ٣فَلَ
<×<<     ×<       |×××  

 نلَتــاع ــاعيلُن/ مفــ   مفــ

هارـــنص ـــتيمرمـــى ور  
<×<<     ×<       |×××  

 نلَتــاع ــاعيلُن/ مفــ   مفــ
  
  

  ـــــــــ

  هال بــارو طَدــصن ٤فَلَــم    
<      ×××<        |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مفــ   مفــ

   .٣٣٩ص . الديوان  ـ ١
   .٤٩ص  . ٥ج/  ـ املوسوعة الشوقية ٢
  " . مفاعيلُن " لضرب تغري بينما ا" مفاعلَتن "  ـ العروض صحيحة ٣
   .١٦١ص . عشيات وادي اليابس  ـ ٤
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١٤٧

١٤٧

  أمثلة حملولة
  :صفي الدين احللي  

ــانِي   ــن عي ــي م ــك قَلْبِ لَيع ــار   يغ
<×<<  ×<   |   ×××<  |××  

 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم / فَعــولُن  
ــي   فطَر ــك ــاوِر في ــةَ أَنْ أُش   مخافَ

<×<<   ×<  |×<< ×<  |××  
م  نلَتــاع ــاعلَتن /  ف ــولُن/  مف   فَع

  :قيس لبىن  

ــا ــن هواكَ م ــد ــا أُكابِ ــأُخفي م   فَ
<    ×××< |×<<  ×<   |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  
ــا   ــد رآكَ ــي قَ فأَنَّ  طَر لَمعــي    ١فَ

<×<<  ×<  |   ×××<   |××  
 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  

ــى لَ نلُب ــب ــا ح ــذَّبتنِي ي ع ــد   قَ
<    ×××<  |   ×××<   |××  

 فــاعيلُنم / فــاعيلُنم /   فَعــولُن  
 يــاةح  ــنم  حوأَر  تــوفَــإِنَّ  الْم  

<    ×××< |×<<  ×<   |××  
 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /  فَعــولُن  

ــا      ــز عنه عــونَ ت ــالَ اَألقْرب   وق
<    ×××<  |×<< ×<   |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /فَعــولُن  
  :فهد أبو خضرة . د 

     يــاةح أَو تــوــا بِمإِم فَقَــع  
<    ×××<  |   ×××<   |××  

 فــاعيلُنم / فــاعيلُنم /  فَعــولُن  
  تاتــش ــد وال باعــى الت ــدوم عل ت  

<×<< ×<  |×<<  ×<   |××  
 نلَتفــاعم /لَتفــاعم ن /  فَعــولُن  

ــاتي  ــت وف إِذًا حان ــم لَه ــت   ٢فَقُلْ
<×<<  ×<  |   ×××<   |××  

 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  

ــاتي   ــي متاهـ ــي فـ   دعينِـ
<       ×××<       |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مفــ   مفــ
  ـــــــــــ

   هــــبابِيى ضؤر ــم   أَلُــ
<×<<     ×<       |×××  

ــ ــاعيلُن/ اعلَتن مفــ   مفــ

   .٤٣٨ص  .  ـ الديوان ١
   .٣٧٤ص . ديوان العذريني  . ٤١ص .  ـ الديوان ٢
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١٤٨

١٤٨

ــو     ــوتها الْمبح ــلُ ص سأُرو  
<×<<    ×<        |×××  

 نلَتــاع ــاعيلُن  / مفــ   مفــ
  أُطــارِد فــي الْفَــضاِء الرحـــ  

<×<<    ×<        |×××  
 نلَتــاع ــاعي/ مفــ   لُن    مفــ

  وأَغْـــزِلُ مـــن تحـــديها   
<×<<    ×<        |×××  

 نلَتــاع ــاعيلُن  / مفــ   مفــ
  دعينِـــي فـــي خيـــاالتي   

<       ×××<       |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مفــ   مفــ

  :جمنون ليلى 

  }م {
  
  ك
  }م { 

  هــماوِي ــا ســ   ح أَنغامــ
<      ×××<        |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن  م/ مفــ   فــ
    ــه ا أَثريِيــباح ـــبِ أَش    ـ

<       ×××<       |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن   / مفــ   مفــ

   ــه ــروحِ مطْوِيـ ــى للـ   منـ
<       ×××<       |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن     / مفــ   مفــ
ــه      ١أَذُق طَعــــم اُأللوهيــ

<       ×××<       |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مفــ   مفــ

ــى   ــارِ لَيل ــديارِ دي ــى ال ــر عل أَم  
<×<< ×< |×<<  ×<    |××  

 نلَتفــاعم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  
ـَن قَلْبِـي           ومـا حب الـديارِ شغفْـ

<   ×××< |×<<  ×<    |××  
 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /فَعــولُن  

  ــــــــــــ

  را أُقَبــلُ ذا الْجِــدار وذا الْجِــدا  
<×<< ×< |×<<  ×<    |××  

 نلَتفــاعم / نلَتفــاعم /   فَعــولُن  
   ٢ولكن حب مـن سـكَن الديــارا       

<   ×××< |×<<  ×<    |××  
 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /فَعــولُن  

قد أشرنا يف البدايـة إىل  وردا يف العجزين ، و" احلاء والباء " الحظ حريف  . ٣٥٩ص  . ١ج/ األعمال الشعرية   ـ  ١

،وهناك البيت األخري ، لو فصلناه لوحده فإنه مـن اهلـزج ، ألن   } م { التدوير ، وعالمته ، حرف امليم بني الشطرين    

  .الصحيحة " مفاعيلُن " مجيع تفاعيله معصوبة ، لكن وجوده ضمن األبيات جعلنا حنكم أن التفاعيل معصوبة وليست 

   .١٢٩ص  . ديوان جمنون ليلى  ـ ٢
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١٤٩

١٤٩

  :جعفر احللي النجفي  
 ــضاح ـِت ــصب افْ ــو لل هو كــِسر   بِ

<×<< ×<   |  ×××<    |××  
 نلَتــاع ــاعيلُن / مف ــولُن   /  مف   فَع

    ــرام ــا ح ــالَ لَن ــرى أَنَّ الْوِص ت  
<    ×××< |×<<  ×<   |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /  فَعــولُن  
ــك إِ إِلَي ــن أَح ــام ــت حم نْ ناح  

<×<<  ×<   |   ×××<  |××  
 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم /   فَعــولُن  

ــا   ــرة مقْلَتيه ما كَجــش ح ــيج   ته
<×<<  ×<  |×<< ×<   |××  

 نلَتفــاعم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  
  ومـا وجد الْحمامة مثْــلَ وجـدي       

<    ×××<  |×<< ×<   |××  
  فَعــولُن/ مفــاعلَتن / يلُن مفــاع

  :فاروق مواسي . د 

    ــزاح م أَم كــد ص ــك نم ــد   أَجِ
<    ×××<  |×<< ×<   |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /  فَعــولُن  
 بــاحالْم ــون هقـــيلَ الْعاشقَـــتو  

<    ×××<  |×<< ×<   |××  
 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  

ع  ــاح ــه الري ــلُ بِ ــصنٍ تمي ــى غُ   ل
<×<<  ×< |×<<  ×<   |××  

 نلَتفــاعم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  
  ــاح ــق الْجن ـــلَما خفَ ــق مثْ فخفَت  

<×<<  ×< |×<<  ×<   |××  
 نلَتفــاعم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  

 ــواح ــاٌء ال نـ ــا غنـ     ١فَنغمتهـ
<×<<  ×<  |   ×××<   |××  

 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  

ــا    لَهيب  ــفَّت ــا ش ــالةُ دمائن ص  
<×<<  ×<   |  ×××<   |××  

 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم / فَعــولُن  
ــحت  ورودا    نا أَضــالت ــاُء ص   دم

<×<<  ×<  |   ×××<   |××  
 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  

  ــــــــــــ

ــى قَلْ ــا  عل جيبــا و ــي فَيخفقُه   بِ
<    ×××<  |×<< ×<   |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  
ــا   طيبــا و ــا منه ــا عابِقً حفَو٢و   

<   ×××<   |   ×××<   |××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن /  مف ــولُن/ مف   فَع

   .١١٢ص . سحر بابل وسجع البالبل  ـ ١
   .٣٤ص .  ـ ملا فقدت معناها األمساء ٢
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  :االمام عبد اهللا بن املبارك  
         ـتـثُ كانيح مغُـن ـروفعالْم دي  

<    ×××<   |  ×××<   |××  
 فــاعيلُنم / فــاعيلُنم / فَعــولُن  

  فَفــي شــكْرِ الــشكُورِ لَهــا جــزاٌء 
<    ×××<  |×<< ×<   |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /فَعــولُن  
  :للمؤلف 

ــا ــور تحملَهـ ــكور أَو كَفـ    شـ
<×<<  ×<  |   ×××<   |××  

 نلَتفــاعم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  
  ــور ــر الْكَف ــا كَفَ ــد اِهللا م نع١و  

<    ×××<  |×<<  ×<  |×× 
 مفــاعيلُن / نلَتفــاعم /فَعــولُن  

      تجابـتروحــي فَاس ادالض ترهم  
<    ×××<   |  ×××<   |××  

فــاعيلُنم /  فــاعيلُنم / فَعــولُن  
  وضــمتنا الْمــضاجِع أَســعدتنِي   

<    ×××<  |×<<  ×<  |××  
 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /فَعــولُن  
  :جمنون ليلى 

  وقامــت بِالْمحاســنِ تــستبينِي  
<    ×××<  |×<< ×<   |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  
ــقٍ  ــر بِري ــا ثَغ ــنيِ   لَه ــن مع م   

<   ×××<    |   ×××<  |××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن /  مف ــولُن/ مف   فَع

ــى   ــوا بِلَيل ــم يقف ــاج لَ جإِذا الْح  
<    ×××< |×<<  ×<   |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  
ــا   طايالْم ــف قأَنْ ت ــج الْح ــام   تم

<    ×××<  |×<< ×<   |××  
فــاعيلُنم /  نلَتفــاعم /فَعــولُن  

  ــــــــــ

  فَلَـــست أَرى لحجهِـــم تمامـــا 
<×<<  ×<  |×<< ×<   |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  
ــسالما  ــا ال ــى وتقْريه ــى لَيل     ٢عل

<   ×××<   |   ×××<   |××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن /  مف ــولُن/ مف   فَع

  .  وهذا االيطاء ، انظر عيوب القوايف  يف الكتاب " كفور " وردت يف البيتني كلمة .  ٧٩ص . الديوان  ـ ١
   .٢٠٠ص . ديوان جمنون ليلى  ـ ٢
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  :مصطفى وهيب التل ـ عرار ـ 
  ــه ــه لُعبـ ــواك ظَننتـ   هـ

<×<<     ×<       |×××  
 نلَتــاع ــاعيلُن / مفــ   مفــ

   هبـــسأَح ـــتقَلْبِـــي كُنو  
<    ×××<     |   ×<<×  

 ــاعيلُن ــاعلَتن / مفــ   مفــ
ــالي     ــي وآمــ   وأَحالمــ

<       ×××<       |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن  / مفــ   مفــ

ــالي     ــذْكارات آمــ   وتــ
<       ×××<       |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مفــ   مفــ
  :سهيل سليم 

  ــه ــه كذْبـ   وحبـــك خلْتـ
<×<<    ×<        |×××  

ــا ــاعيلُن   / علَتن مفــ   مفــ
    ــه ــا نحبـ ــضى واويلَتـ   قَـ

<       ×××<       |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن    / مفــ   مفــ

  ـــهذْبـــوى الْعالْه ـــامأَيو  
<       ×××<       |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن   / مفــ   مفــ
      هبـسالْح لَـةمـي جف ت١قَض     

<       ×××<       |×××  
ــاعي ــاعيلُن/ لُن مفــ   مفــ

ــا  ــن اَألرضِ والْتحفَ ــق بطْ ش ــه   فَقي
<   ×××<  |  ×××< |×<<×  

 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعلَتن / مف   مف
ــرا  يــال خ لْمقــى لأَب جــاد ــريِم   كَ

<   ×××<  |   ×××<  |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعيلُن / مف   مف

  ـــــــــــ

    في كَنف الْجـدود غَفَـا      قَريـر الْعينِ 
<   ×××< |×<< ×< |×<<×  

 ــاعيلُن ــاعلَتن / مف ــاعلَتن/ مف   مف
   ٢كُنـوزا من جميلِ التبـرِ واعتكَفَـا      

<   ×××<  |  ×××< |×<<×  
 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعلَتن/ مف   مف

الحظ البيتني الثالث والرابع ، مجيع التفاعيل معصوبة ، وانظر ما قلناه قبـل   . ١٤٢ص . عشيات وادي اليابس  ـ  ١
  .فهد أبو خضرة . قليل يف شواهد شعر د 

، وكما قلنا يف البداية ، ال يعترب " ست تفاعيل " الشاعر جاء بالوافر على األصل  . ٢٦ص .  ـ من صدى الرتيف  ٢
  .ل مستقال هذا الشك
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  أمثلة غري حملولة
  :االمام الشافعي رضي اهللا عنه 

   ــريِم ــاحبه كَ ــم ص ــت العلْ أَير  
ــى أَنْ    ــه إِلَ فَعرــزالُ ي ي ســي   ولَ

  ويتبِعونــه فــي كُــلِّ حــالٍ      
  فَلَــوال الْعلْــم مــا ســعدت رِجــالٌ

  :الياس عبد اهللا طعمة 

  ام وإِنْ ولَدتــــه آبــــاٌء لئــــ
     ــرامالْك مــو ــم أَمــره الْقَ   يعظِّ
    وامــس ــه ال عبتت أْنــض ــي ال   كَراع

 ــرام ال الْحــاللُ و الْح ــرِف ال ع١و  

ــا  نيحِ دبــلَ الــص ــضِ قَب   تعــالَي نقْ
ــخاءٍ  ــال س ــرام بِ ــى الْغ ــا أَحلَ   فَم

  :أمحد شوقي 

ــ  نيوــشي الْه مــلِ ال ي صــلُ الْو ا فَلَي  
ــا  نيب نــي ب ــلُك صــلٍ فَو خال ب٢و  

   ـــهميتي رـــحس بِـــه  
   ــه ــادا لمهجتـ ــا كـ   همـ
ــِسحرِهما  ــه بِــ   تعذِّبــ
ــه ــاروت رق لَـ   فَـــال هـ

  :ابراهيم طوقان  

ــ ــهكـ ــك يعلَمـ      ال جفْنيـ
  ـــهظَمعم ـــدالْكَي ـــكنمو  
 ــــهمدعتو هوجِــــدتو  
 ــــهمحري ال مـــاروت٣و  

  بكــوري عنــد شــباكي  
ــوى   جى نــو ى ســلْو ال سو  
ــا   ــوه طَرفًـ ــرح نحـ   أُسـ
ــدا     ــرارِ  ال ــي قَ ــا ف   وطَرفً

  

  
  ك
  ك

  }م { 
  ك

 ــاك ــب ريـ ــشق طيـ   َألنـ
 نـــــاكغما لهبـــــرأُس  
   آكــر ــه بِمـــ   أُمنيـــ

 ــاك ــودا بِلُقْيــ     ٤رِ موعــ
  ــــــــــ

   .٣٣٩ص . الديوان  ـ ١
   .٣٣٥ص . ديوان أيب الفضل الوليد  ـ ٢
   .٤٩ص   . ٥ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٣

   .٩٠ص . الديوان  ـ ٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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١٥٣

١٥٣

  :عمر بن أيب ربيعة 
ــلْ   جعال تو  ــف ــالوا ق   وق
  ــو الْي ــواك ــي ه ــلٌ ف   قَلي

  :ابن البواب 

  
  }م { 

  وإِنْ كُنـــا علـــى عجـــلِ 
ــا نلْ ــلِ م م مالْع ــن ــى م   ١ق

ـ  ــ نم ــك ــذًا بِ عائ ــك تيأَت  
  يي هـــواك وبِـــوصـــيرنِ

ــسي ــم نفْ ــلمت لَكُ ــإِنْ س   فَ
ــلَ الْ إِنْ قَتــالً و جــوى ر ه  

  :ندمي حسني . د 

ــلُ  }م {  يالْح ــا ضــاقَت لَم ـــك  
  مثَــلُي يــضرب الْلحينِــ 

ــلُ   ــه جلَـ ــا القَيتـ   فَمـ
ــلُ ــك الرجـ ــإِني ذلـ   ٢فَـ

  جعلْنـــا اَألرض معبـــودا  
ــت مآقي  ــو نزفَـ ــا فَلَـ   نـ

ــرائرنا  ــرت سـ ــو بقـ   ولَـ
  :أميمة بنت عبد مشس اهلامشي 

ــا  ــا دينـ ــشق ترابِنـ   وعـ
ــا      ــا فين ــزف م ــانَ الن   لَك

   ٣لَقالَـــت ســـر ماضـــينا

بـــذْهأَنْ ي ـــيلـــى لَيأَب  
ــوا  ــه اَألهـ ــم دونـ   ونجـ
  وهـــذا الـــصبح ال يـــأْتي 
ــا     ــشرية منـ ــرِ عـ   بِعقْـ

ــ ــر أَحـ ــيهِم دهـ   الَ علَـ
ــوا   ــد أَمن ــم وقَ ــلَّ بِهِ فَح  

  ـــــــــ
   .٤٥١ص .  ـ الديوان ١

  ك
  }م { 

    ــب ــرف بِالْكَوكَ ــيطَ الطَّ   ون
  بــر ــدلْوِ والْعقْ ــين ال لُ ب  
بقْــــرال ينو وــــدال يو  
   بــص نالْمــيمِ و ــرامِ الْخ ك  
  ــب ــابِ والْمخلَ الن ــد   حدي

ــم ــشطُب ولَ إِذا ي رــص     ٤ يقْ

  " .مفاعلَتن " والباقي " مفاعيلُن " الحظ عروض البيت الثالث  . ٧٧دالئل االعجاز ، للجرجاين ، ص   ـ  ٢
   .٣٦ص  . لو ينطق الشمال  ـ ٣
   . ١٢٩ص .  ـ شرح ديوان اخلنساء ٤
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١٥٤

١٥٤

  :بشار بن برد 
ــري   يغا لــد ــي وغَ ل مــو الْي أَراك  

  حببـــت ذا فارقْـــت هـــذا إِذا أَ
ــا    ــسهم جميعـ ــدمهم أَخـ   فَأَقْـ
فـــيهِم ـــذْتمإِنْ طَرو ـــمكُلُّهو  

  :حميي الدين بن العريب 

  وبعــد غَـــد َألقْربِنـــا إِلَيكَـــا  
  كَــأَنَّ فراقَــه حــتم علَيكَــا    
ــا   ــبهم إِلَيكَـ ــدثُهم أَحـ   وأَحـ

ــيكًا  ــتتركُه وش كَاسيــد ــي ي ١ف  

ــوادي ــةَ الْــ ــا بانــ   أَال يــ
  ي فيــــك ميــــادشــــجانِ

 ــه ــذَكِّرنِي ترنمــــ   يــــ
  :حسون نزيه 

ــــدادغــــرِ بهبِــــشاطي ن  
ــاد ــوق ميــ ــروب فَــ   طَــ
ــادي ــة النــ ــرنم ربــ   ٢تــ

  دعي اَألحـزانَ يـا أُمـي وغَـذِّينِي        
ــذِّبنا   عــاضٍ ي ــى م ــي عل كبال تو  
ـَّكَنات مـن لَحمـي          دعينِي أَنِسجِ الث
  دعي صدري على الطُّرقـات متراسـا      

   

  رـضقى خبتطَنِـي      لـي وف تـونيةُ الز  
  :ميسون بنت حبدل الكالبية 

  بِعشقِ اَألرضِ يزهـر فـي شـرايينِي       
  فَما الْعبرات بعـد الْيـومِ تجديــنِي        
ــي  ــزوِ تغزونِ الْغ ــاح ــت رِي بإِذا ه  
ــوينِي   ــار تكْ ــا الن مهم ــار الن دــص ي  

  ٣ فلَـسطينِي ويبقى الصوت في أَرضـي  

 ــه ــق اَألرواح فيـ ــت تخفـ   لَبيـ
  ــقْب ــانَ س ــع اَألظْع بتي ــر   وبكْ
ــي   نع اقــر ــبح الطُّ ني ــب   وكَلْ
  ولُــبس عبــاَءة وتقَــر عينِــي   
  وأَكْــلُ كُــسيرة فــي كــسرِ بيتــي

  ـــــــــــــــــــــ

 ــف ــصرٍ مني ــن قَ م ــي ــب إِلَ أَح  
ــوف أَ ــلٍ زف غب ــن م ــي ــب إِلَ ح  

  ــف ــطٍّ أَلي ق ــن م ــي ــب إِلَ أَح  
فوفسِ الــشلُــب ــنم إِلَــي ــبأَح  
ــف ــلِ الرغي ــن أَكْ م ــي   أَحــب إِلَ

  .حلف وافتخر : طرمذ   .١٢٧ص  . ٤ج / الديوان  ـ  ١
   .١٩٧ص  . ترمجان األشواق  ـ ٢
  .وقد جاء بالوافر على االصل ، لكن مل يلتزم كغريه بعروض حمددة  . ٥ص  .  ـ  أحبث عن جسد يلد النصر ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٥٥

١٥٥

  ــج ــلِّ فَ ــاحِ بِكُ ــوات الري أَصو  
حيــفــي نمنِــي عب ــنم قــرخو  
  خشونةُ عيـشتي فـي الْبـدوِ أَشـهى       
  فَمــا أَبغــي ســوى وطَنِــي بــديالً

  :تأبط شرا 

ــد ــرِ ال ــن نقْ م ــي   فوف أَحــب إِلَ
 ــف ــجٍ علي ــن علْ م ــي ــب إِلَ أَح  
        شِ الطَّريـفـيالْع ـنفْـِسي مإِلَى ن  
ــريفطَــنٍ شو ــنم بِي ذاكــس١فَح  

  لَعلِّــي ميــت كَمــدا ولَمــا   
  إِذا وقَعـــت بِكَعـــبٍ أَو قُـــريمٍ
ــيمٍ  ــي خثَ ــع بنِ مج آت ــم   وإِنْ لَ

  :فأجابه شاعر من بين قُريم 

ــالْكَرابِ  أُ ــيمٍ فَ ــلَ ض أَه عــال   ط
  رابــش ــاغَ ال ــد س ــيارٍ فَقَ سو  
  ٢وكاهلهــا بِرجــلٍ كَالــضبابِ  

ــرا   ش ــت ــوأَةً وحملْ طُ ســأَب ت  
ــا  لَ ــك الْمناي ــيَء بِ ــك أَنْ تج   علَّ

ــريعا   مِ صهــر ــي مكَ ف بِحــص فَت  
  متــرِه ــو كَ ــونَ ولَ ــزِلْتم تهرب   فَ
 ــالم ــا غُـ ــكُم منـ   وزالَ بِأَرضـ

  

ــصابِ  الْم ــن ــونَ م ــك أَنْ تك   لَعلَّ
  تــساق لفتيــة منــا غــضابِ   
ــسغابِ  ــضبعِ ال ــةَ ال ــصبِح طُرقَ تو  

  سوقونَ الْخـــزائم بِالنقـــابِتـــ
ــابِ   ــبِ الرق ــة غُلْ يتــةُ ف ٣طَليع  

  
  انتهى الكالم على حبر الوافر يليه الكامل

  
  
  
  
  

  ــــــــــ
   .٥٠٤ ـ ٥٠٣ص  . ٨ج /  ـ خزانة االدب للبغدادي ١
  .يف البيت الثاين اقواء  . ٨٤٧ص  . ٢ج /  ـ شرح أشعار اهلذليني ٢
   .٨٤٨ص . م .  ـ ن ٣
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١٥٦

١٥٦

  حبر الكامل
  :املفتاح 

  شرف الْبحـورِ الْكامـلُ الْمتكامـلُ       
<<×< ×  |××<  ×<< |×<×  

 لُنــاع ــستفْعلُن / متف م /لُنــاع   متف
  

 لُنــاع ــستفْعلُن / متف م / لُنــاع   متف
<<×< ×  |××<  ×<< |×<×  

 لُنــاع ــستفْعلُن / متف م /لُنــاع   متف
قال اخلليل مسي كامال الجتماع ثالثني حركة فيه مل جتتمـع  { : سبب تسميته بالكامل جاء يف   

يف غريه فهو كامل من هذه اجلهة ، والوافر وإن كان كذلك يف األصل مل يستعمل تاما أصـال                   
كما مر ، وقال الزجاج لكمال أجزائه بعدد حروفها يعين أا استعملت كما يف الدائرة وقيـل                 

  . ١}ة األضرب إذ زادت أضربه على أضرب غريهلكماله يف كثر
  : ما يعتري تفاعيل البحر 
وهو مستحب ، ويـدخل الـوقص ،        " انظر التفعيلة الثانية يف املفتاح      " يدخل عليها االضمار    

واحلذذ على عروضه وضربه ، وهو الزم لباقي أبيات القصيدة مىت دخل ، ويدخل القطع علـى                 
  . ل ، ويف حال التصريع تتفق العروض والضرب نقصا وزيادة الضرب ، وهو الزم أيضا مىت دخ

  : هلذا البحر عشرة أشكال 
  .  ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح ١
  .  ـ العروض الصحيحة والضرب املقطوع ٢
  .  ـ العروض الصحيحة والضرب األحذ ٣
  . ـ العروض الصحيحة والضرب املنخل ٤
  .  ـ العروض احلذاء والضرب األحذ ٥
  . ـ العروض احلذاء والضرب املنخل ٦
  .  ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح ٧
  .  ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب املذيل ٨
  .  ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب املرفل ٩
  .  ـ  العروض ازوءة الصحيحة والضرب املقطوع ١٠

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .٦٥ص . لبسط الشايف يف علمي العروض والقوايف  ـ ا١
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١٥٧

١٥٧

  :العروض الصحيحة والضرب الصحيح : الشكل األول 
  :راشد حسني  

  مرج ابنِ عامر هـلْ لَـديك سـنابِلُ         
××<   ×<< |×< ×<< |×<×  

 لُنفْعتــسم / لُنفــاعتم /لُنفاعـُت   مــ
  

   ١ابِـلُ أَم فـيك من زرعِ الْحـروبِ قَن      
××<  ×  |××<   ×<< |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   متف
" متفـاعلُن   " دخل االضمار على التفعيلة األوىل والرابعة واخلامسة فحول التفعيلـة إىل            

يف وزن " مستفْعلُن " ، ومىت قرأت " مستفْعلُن " بتسكني التاء ـ الثاين املتحرك ـ وتقرأ   
  . مضمرة " متفاعلُن " الكامل ، فاعلم أا 

  :العروض الصحيحة والضرب املقطوع : الشكل الثاين 
  :اخلرنق بنت بدر أخت طرفة بن العبد 

سمعت بنو أَسـد الـصياح فَزادهـا         
<<×< ×<< |×< ×<< |×<×  

ــاع ــاعلُن / لُن متف ــاعلُن/ متف   متف
  

ــارا  ــارِ نِف ــع النف ــاِء م ــد الِّلق ن٢ع  
××<   ×<<  |×< ×<<  |××  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــلْ/ متف فاعتم  
ن ما قبلها الالم وسك" النون " دخل القطع على الضرب ـ فسقط ساكن الوتد اموع  

  " . مفْعولُن / مستفْعلْ " وأحيانا تكون التفعيلة مضمرة فتقرأ " متفاعلْ " فبقيت 
  : العروض الصحيحة والضرب األحذ : الشكل الثالث 

  :للمؤلف 
ــوى  الْهــةَ و وايالْغــةَ و ــدعِ الْجهالَ   فَ

<<×<×<< |×< ×<< |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن / متف ـُتفاعلُن/ متف ــ   م

  

ــرمِ   تحت ــد شــبيلَ الر س ــلُك اسو  
××<    ×  |××<   ×<<   |×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /ــن   فَعلُ
وتقـرأ            " متفـا   " دخل احلذذ على الضرب ، فسقط الوتد اموع ، وبقيـت التفعيلـة              

 " لُنبكسر العني " فَع.  
  ــــــــــــ

   .١٨٤ص . عمال الشعرية األ ـ ١
   .٤٨ص  .  ـ ديوان اخلرنق ٢
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١٥٨

١٥٨

  : العروض الصحيحة والضرب املنخل : الشكل الرابع 
  : املسيب بن علس  

  ــم لَهعفو لنيــاع ــت الْف أَير ــد   ولَقَ
<<×< × |××<   ×<< |×<×  

 لُنــاع ــستفْعلُن / متف م /لُنــاع   متف
  

  ــك مال ــة قيبــذي الر لُفَلــض    ١فَ
<<×<  ×<<  |×<  ×    |××  

 لُنفـــاعتم / لُنفـــاعتم /لُـــنفَع  
دخل االضمار على تفعيلة الضرب ، فسكنت تاؤها ، مث دخل احلذذ ، فحـذف الوتـد                 

 بتسكني العني ، والنخـل      "فَعلُن  " بتسكني التاء وتقرأ    " متفا  " اموع ، وبقيت التفعيلة     
  . هو اجتماع االضمار  واحلذذ : كما سبق وقلنا 
  :العروض احلذاء والضرب األحذ : الشكل اخلامس 

  :حممد مهدي اجلواهري  
   تدــم ــةً ص عما دثريتــس ــا م   ي

××<    ×    |××<  ×<<  |×  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /ــن   فَعلُ

  

 نطَــوارِئِ الــدثُــرِ لت ٢يا فَلَــم   
<<×<  ×   |××<   ×<<  |×  

 لُنفــاعتم / لُنفْعتــسم /لُــنفَع  
فسقط الوتد امـوع مـن التفعيلـتني وبقيتـا                     ، دخل احلذذ على العروض والضرب      

  .بكسر العني " علُن فَ" وتقرأ التفعيلة ، بفتح التاء " متفا " 
  :العروض احلذاء والضرب املنخل : الشكل السادس 

  :فهد أبو خضرة . د 
ــي    تِء أُغْنِيفــد ــشذا لل ــا لل أَن  

<<×<  ×   |××<   ×<<  |×  
 لُنفــاعتم / لُنفْعتــسم /لُــنفَع  

  

  ــد عــى و ــافي عل ــقِ الْغ بنلز٣ل    
××<    ×   |××<   ×    | ××  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /ــن   فَعلُ
  ــــــــــــــ

   .٢٥٥ص . مجهرة أشعار العرب  ـ ١
   .٦٤ص  . ٢ج /  ـ الديوان ٢
   .٢٧٠ص  . ١ج /  األعمال الشعرية   ـ ٣
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١٥٩

١٥٩

"         متفـا   "  احلـذذ فبقيـت      والعروض دخل عليها  ، " أَنَـ  " تلفظ خطفا   " أنا  " كلمة    
 "  لُنفا  " أما الضرب فدخل عليه النخل فبقيت التفعيلة        "  فَعتبتسكني التـاء وتقـرأ          " م
 " لُنبسكون العني " فَع.  

  . العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح : الشكل السابع 
  :أمحد شوقي  

  نــشاد ــؤاد بِـ ــام الْفُـ   هـ
××<×<<   |        ×<×  

 لُنفْعتــــسم /لُنفــــاعتم  
  

ـَدى       ١أَلف الـداللَ على الْمـ
<<×<     ×<<    |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن/ متفــ   متفــ
  .نقصت تفعيلة من كل شطر ، فبقي البيت من أربع تفاعيل ، وهذا ازوء 

  :العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء املذيل : الشكل الثامن 
  :للمؤلف 

  لَيلـــى تحـــدثُ عاشـــقًا  
××<        ×<<    |×<×  

 لُنفْعتــــسم /لُنفــــاعتم  
  

ــانْ  ــي الره ف ــر هم ــت       الْوقْ
××<      ×      |××<×>  

ــستفْعلُ ــستفْعالنْ/ ن مـ   مـ
زيادة " مث دخل التذييل    " مستفْعلُن  " دخل االضمار على الضرب ، فتحولت التفعيلة إىل         

  " .مستفْعالنْ " ، فصارت " حرف ساكن  
  :الشكل التاسع ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب املرفل 

  :خليل مطران  
  فَأَطـــاعهن ومـــن تـــرى

<<×<     ×|<<    ×<×  
 لُنــاع ــاعلُن/ متفــ   متفــ

  

ــر اَألوام مــيالتــصي الْج ع٢ي   
××<      ×      |××<××  

 لُنفْعـْت   مـــستفْعالتن/ مـــس
  " .مستفْعالتن " دخل االضمار على  الضرب ، مث دخل الترفيل ، فصار  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٠٨ص   . ٢ج / ـ املوسوعة الشوقية  ١
   . ١٣٠ص  . ٢ج / ديوان اخلليل  ـ ٢
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١٦٠

١٦٠

  :الشكل العاشر ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء املقطوع 
  :ابن عبد ربه األندلسي  

  أَيـــن الَّــذين تـــسابقوا    
××<       ×<<     |×<×  

 لُنفْعتــــسم /لُنفــــاعتم  
  

 ــات ــد للْغاي جـِي الْم ــ       ١فـ
××<        ×        |×××  

 لُنفْعتــس ــولُن/ مــ   مفْعــ
ودخـل القطـع فبقيـت               " مـستفْعلُن   " دخل االضمار على تفعيلة الضرب فحوهلا إىل        

  " .مفْعولُن " وتقرأ " مستفْعلْ " 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
   .٢٦٧ص   . ٦ج / ـ العقد الفريد ١
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١٦١

١٦١

  أمثلة حملولة
  :فهد أبو خضرة  . د 

ــةٌ    مقاد ــي فَه ــم ــدت أَحلُ ــا ع   م
××<    ×<< |×< ×<<    |×  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ـــعلُن  / متف   فَ
    ــةأُغْنِي ــجهــا وهيقْلَتــي مف  

××<    ×|××   <   ×<<  |×  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م / ــن   فَعلُ

   ةــم سأَو ســد ــديها قُ ــى ي   وعل
<<×< ×   |××<    ×<<  |×  

 لُنــاع ــستـفْعلُن / متف م /ــن    فَعلُ
  هي مـن تنبـأَت الْحـروف بِهــا         

<<×<  ×<<  |×<  ×<<  |×  
 لُنفـــاعتم / لُنفـــاعتم /لُـــنفَع  
  : أمحد شوقي 

ــنغمِ   ــةَ ال يدـــوبِ ن ــر الطُّي بع   
××<    ×<<  |×< ×<<   |×  

 لُنفْعتــسم / لُنفــاعتم / لُــنفَع  
ــشممِ    ــمِ الـ ــة بِمواسـ   مروِيـ

××<    ×<<  |×< ×<<   |×  
 لُنفْعتــسم / لُنفــاعتم / لُــنفَع  

ــمِ     ــارة اَأللَ ــِسر بك ــست بِ غُم  
<<×<  ×<<  |×< ×<<   |×  

 لُنفـــاعتم / لُنفـــاعتم /  لُـــنفَع  
  ١هي مـن تمجـد بِاسـمها قَلَمـي        

<<×<  ×<< |×<  ×<<   |×  
 لُنفـــاعتم / لُنفـــاعتم /لُـــنفَع  

   نــشاد ــؤاد بِـ ــام الْفُـ   هـ
××<       ×<<     |×<×  

 لُنفْعتــس ـُتفاعلُن  / مـ ــ   مـ
     هـــرثَغ كحـــضكـــي فَيأَب  

××<       ×<<     |×<×  
 لُنفْعتــــسم /لُنفــــاعتم  

  

   أَلــف الــداللَ علــى الْمــدى
<<×<     ×<<    |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن             م/ متفــ تفــ
         ٢والْكــم يفْتحــه النــدى  

××<       ×<<     |×<×  
 لُنفْعتــــسم /لُنفــــاعتم  

  ــــــــــــــ
   .١٥٧ص  . ١ج / األعمال الشعرية  ـ ١
   .٢٠٨ص   . ٢ج /  ـ  املوسوعة الشوقية  ٢
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١٦٢

١٦٢

  :وق مواسي  فار. د 
  هــذي الْجنــى أَشــهى جنــى

××<       ×       |××<×  
 لُنفْعتـــسم / لُنفْعتـــسم  

ــةٌ    ــسنِها أُمثولَـ ــي حـ   فـ
××<       ×       |××<×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفْعتـــسم  
ــا  ــدنا الِّلقَـ ــت تواعـ   ظَلَّـ

××<       ×<<     |×<×  
 لُنفْعتــــسم /تملُنفــــاع  

  :حممود سامي البارودي 

ــى نالْم ــب ــت طي ــد حقَّقَ      قَ
××<       ×       |××<×  

 لُنفْعتـــسم /              لُنفْعتـــسم
ــسنا  ــذا الـ ــا هـ             اُهللا مـ

××<       ×    |××   <×  
 لُنفْعتـــسم /              لُنفْعتـــسم

            ١حتـــى أَطَلَّـــت بِالْهنـــا
××<       ×       |××<×  

 لُنفْعتـــسم /لُنفْعتـــسم  

  حــواف ــي لَ هو ــرات ــتنجِد الزفَ أَس  
××<   ×<< |×< ×<< |×<×  
ــ م لُنفْعتس / لُنــاع ــاعلُن / متف   متف

ــوعتي تــدع الْفُــؤاد وال يــدي    ال لَ
××<   ×<< |×< ×<< |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــاعلُن   / متف   متف
  ــة ــي بِحليلَ ــيم فَجعتنِ ــر ف هــا د   ي

××<   ×<< |×< ×<< |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــاعلُن  مت/ متف   ف

  إِنْ كُنت لَم تـرحم ضـناي لبعـدها         
××<   ×  |××<  ×<< |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   متف
  

ــوادي   ب ــي هو ــرات بالْع ــفِّه أُسو  
<<×< ×<<  |×< ×<<  |××  

 لُنــاع ــاعلُن / متف ــلْ / متف فاعتم  
الْح دلــى رقْــوى عــادي تبيــبِ الْع  

××<   ×  |××<   ×    |×××  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م / ــولُن   مفْع

ــادي  ــدتي وعت ــةَ ع الصخ ــت كان  
××<   ×<<  |×< ×<<  |××  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــلْ / متف فاعتم  
   ٢أَفَال رحمـت مـن اَألسـى أَوالدي؟       

<<×< ×<< |×<  ×    |×××  
 لُنــاع ــاعلُن / متف ــولُن/ متف   مفْع

  ـــــــــــــــ
    .٢٥٣ص   . ١ج / األعمال الشعرية   ـ ١
    .١٩١ – ١٩٠ص  . ١ج /  ـ الديوان  ٢
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١٦٣

١٦٣

  :عمر بن أيب ربيعة  
  ــه ــصت بِ صــا خ ظبِي حــس حال ت  

××<    ×   |××<   ×<<  |×  
 لُنفْعتــس م  / لُنفْعتــس ــ/ م   ن فَعلُ

   كُمتدــو ــي م ةَ فــار ــشم الزي ج  
<<×<  ×<<  |×< ×<<   |×    

 لُنفـــاعتم / لُنفـــاعتم /لُـــنفَع  
  :ابراهيم طوقان 

ــصبا    ــؤاده غَ ــلَبت فُ ــالً س جر  
<<×<  ×<< |×<  ×     |××  

 لُنفـــاعتم / لُنفـــاعتم / لُـــنفَع  
   ١فَـــأَراد أَنْ ال تحقـــدي ذَنبـــا

<<×<  ×  |××<   ×     |××  
 لُنفــاعتم / لُنفْعتــسم /لُــنفَع  

  هزلَـــت قَـــضيتكُم فَـــالَ  
<<×<     ×<<    |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / متفــ   متفــ
     ــر عت ــد ــام فَقَ ــى الْعظ تح  

××<       ×<<     |×<×  
 لُنفْعتــــسم /لُنفــــاعتم  

  :مسيح القاسم 

  م
  
  م

  }م { 

   مالَ دو ــاك ــم هنــ   لَحــ
××<       ×<<     |×<×  

 لُنفْعتــــسم /   لُنفــــاعتم  
ــوا  مخأُتو ــذِّئاب ــا ال قَه٢ر    

<<×<     ×<<    |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن/ متفــ   متفــ

  ــه لَهِمدالْم ــروف ــذي الْح   ه
××<      ×      |××<××  

 لُنفْعتــس ــستفْ/ مـ   عالتن  مـ
ــردي     ــطَّرتها بِتمــ   ســ

××<       ×<<     |×<×  
 لُنفْعتــــسم /لُنفــــاعتم  

  

  ــه ــزانُ أُم دي أَحــي ــا س         ي
××<      ×      |××<××  

 لُنفْعتــس ــستفْعالتن            / مـ مـ
 ــم ــرٍ آت لَ ــي فَج فهــم أَض        

××<      ×      |××<××  
 لُنفْعتــس ــستفْعالتن/ مـ   مـ

  ـــــــــــــ
   .١٠٧ ـ ١٠٦ص .  ـ الديوان ١

   .٨٨ص . ـ الديوان ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٦٤

١٦٤

  وبِهـــــا أُروي غَرســــةً    
<<×<     ×       |××<×  

 لُنفــــاعتم /فْعتــــسملُن  
  : راشد حسني 

همحتــس م ــك حيمــى ج    ١بِلَظَ
<<×<   ×<<    |×<××  

 لُنفـــاعتم /نالتفـــاعتم  

  مرج ابنِ عامر هـلْ لَـديك سـنابِلُ         
××<   ×<< |×< ×<< |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــاعلُن/ متف     متف
          ـنم تعـنص بـاتالن ـزا عمحين أَم  

××<   ×  |××<  ×<< |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /  لُنــاع   متف

ــنابِلٌ    ــاُء س ــصغار اَألبرِي ــإِذا ال   فَ
<<×< ×  |××<  ×<< |×<×  

 لُنــاع ــستفْعلُن / متف م  /لُنــاع   متف
  :اخلرنق بنت بدر 

  ك من زرعِ الْحـروبِ قَنابِـلُ       أَم فـي 
××<   × |××<   ×<< |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /  لُنــاع   متف
ــلُ      مايتــةً ت ــة غَلَّ ــمِ الطُّفولَ لَح  

××<  ×<<  |×< ×<< |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــاعلُن  / متف   متف

ــلُ   ــصاد مناجِ لْحــلُ ل    ٢وإِذا الْقَنابِ
<<×< ×<< |×< ×<< |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / متف ــاعلُن/ متف   متف

سمعت بنو أَسـد الـصياح فَزادهـا        
<<×< ×<< |×< ×<< |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / متف ــاعلُن / متف   متف
ــلٍ  وائ ةــليب ص ــن م ــوارِس   ورأَت فَ

<<×< ×<< |×< ×<< |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن مت/ متف ــاعلُن/ ف   متف

  

ــارا  ــارِ نِف ــع النف ــاِء م ــد الِّلق نع  
××<    ×<< |×< ×<<  |××  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــلْ  / متف فاعتم  
ــارا  ــسنابِك ث ــع ال ــبرا إِذا نقْ ٣ص   

<<×< ×  |××<  ×<<   |××  
ــا ــستفْعلُن / علُن متف ــلْ/ م فاعتم  

  ـــــــــــــــ
  .لضرورة الوزن " في فَجرِنات " تقرأ " في فَجرٍ آت  " .  ٩٠ص  . ١ج /  األعمال الناجزة   ـ ١
   .١٨٤ص .  ـ   األعمال الشعرية  ٢ 

  .وهي أخت طرفة بن العبد  . ٤٨ص .  ـ ديوان اخلرنق ٣
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٦٥

١٦٥

  :النابغة الذبياين  
ـــ    ــلُ أَنْ يعيـ ــرُء يأْمـ   اَلْمـ

××<         ×<<      |×<×  
 لُنفْعتــس ــاعلُن/ مــ   متفــ

ـــ          ــشاشته ويبـ ـَى بـ ــ   تفْنـ
××<         ×<<      |×<×  

 لُنفْعتــس ــاعلُن  / مــ   متفــ
ـــ    ــام حتـ ــه اَأليـ   وتخونـ

<<×<      ×         |××<×  
 لُنــاع ــ/ متفــ   ستفْعلُن  مــ

ـــ   ــي إِنْ هلَكْ ــامت بِ ــم ش   كَ
××<         ×<<      |×<×  

 لُنفْعتــس ــاعلُن/ مــ   متفــ
  :فوزي عبد اهللا 

  }م { 
  
  ك
  }م { 

  
  ك

  }م { 
  
  ك

  }م { 

      هرــضي شٍ قَـديطـولُ عو ـش   

<<×<     ×        |××<××  
 لُنــاع ــستفْعالتن/ متفــ   مــ

  ـدعـقى ب       هـرشِ مـيلْـوِ الْعح   
××<        ×       |××<××  

 لُنفْعتــس ــستفْعالتن  / مــ   مــ
   هرــس ئًا يــي ــرى ش ــا ي ــى م   ت

××<       ×        |××<××  
 لُنفْعتــس ــستفْعالتن/ مــ   مــ

 هرــلٍ ِهللا د ــت وقائــ      ١ـــ
<<×<     ×        |××<××  

 لُنــاع ــست/ متفــ   فْعالتنمــ

ــشعوب الْقــادةُ الْعظَمــاُء  ــدي ال   يفْ
××<   ×   |××<   ×<< |××  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس ــلْ / م فاعتم
  مطَـــريقُهلَـــذَّةً ورونَ مكنتـــسي  

××<   ×<< |×< ×<< |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــاعلُن/ متف   متف

  

  ا هــم الزعمــاُء فــي الــدينِ والــدني
××<   ×   |××<   ×<< |××  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس ــلْ / م فاعتم  
ــاءُ    ــةٌ وإِب أَمانى وــد ا هــد ٢أَب    

<<×< ×<< |×<  ×<<  |××  
 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــلْ/ متف فاعتم  

  ــــــــــــــ
  :  ـ األبيات إىل لبيد ، باختالف يف  رواية البيت الثالث ١٥٥ص . يات الوحش/ نسب أَبو متام يف  . ١٦٨ص . الديوان  ـ ١
 " هرسئًا ييرى شى ما يتح الْحاالت فرصت١٦٠ ـ  ١٥٩ص   . ٢ج/ الشعر والـشعراء  / ، ونسبه  ابن قتيبة يف " و  

 البيت األول بدون اسم الشاعر ، فقال         فقد ذكر  ١١٨ص   . ٢ج/ األمايل الشجرية   / إىل النابغة ، أما ابن الشجري يف        
  " .قال بعض املعمرين : " 

   .٢٠٦ص .  ـ األعمال الشعرية الكاملة ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٦٦

١٦٦

  :راشد حسني  
ــا   جِراحــى و ــاتهم لَظً ــوا حي عرز  

<<×< ×<< |×< ×<<   |××  
 لُنــاع ــاعلُن / متف ـُتفاعلْ / متف ــ   م

م قَرعت يسار الـذُّلِّ بــاب قُلـوبِهِ      
<<×< ×  |××<  ×<< |×<×  

 لُنــاع ــستفْعلُن / متف م /لُنــاع   متف
  :طرفة بن العبد 

  كَي يحصدوا رغْـم الظَّـالمِ صـباحا        
××<   ×   |××<  ×<<  |××  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس ــلْ/ م فاعتم  
   ١فَتحطَّمــت إِذْ لَــم  تجِــد مفْتاحــا

<<×< ×   |××<   ×   |×××  
 لُنــاع ــستفْعلُن / متف م /ــولُن   مفْع

  وتقــولُ عــاذلَتي ولَــيس لَهــا  
<<×< ×<<|×<×<< |×  

 لُنــاع ــاعلُن / متف ــن  / متف   فَعلُ
ــود وإِنْ     ــو الْخل ــراَء ه   إِنَّ الثَّ

××<  ×<< |×< ×<<|×  
 لُنفْعتــسم / لُنفــاعتم /لُــنفَع  

  :سيب بن علس امل

  م
  

  كم
  }م { 

  ــم ـْده علْ ــ ــا بع ال مو ــد بِغ  
<<×<  × |××< ×  |××  

 لُنفــاعتم / لُنفْعتــسم /  لُــنفَع  
      مـدالْع ـهموي كْرِبَء ير٢نَ الْم   

××<  ×<< |×< ×  |××  
 لُنفْعتــسم / لُنفــاعتم /لُــنفَع  

 لَفَــتتــا اخكُلَّم قُــوا أَوفَرتى وــون  
<<×< ×<< |×< ×<< |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / متف ــاعلُن  / متف   متف
  ــم لَهعفو لنيــاع ــت الْف أَير  ــد   ولَقَ

<<×< × |××<   ×<< |×<×  
 لُنــاع ــستفْعلُن / متف م /لُنــاع   متف

  

    لفُـــؤاده مـــن أَجلهِـــم تبـــلُ
<<×<  ×   |××<   ×    |××  

 لُنفــاعتم / لُنفْعتــسم / لُــنفَع  
ــضلُ   ــك فَ مال ــة قيبــذي الر ٣فَل    

<<×<   ×<<  |×<  ×   | ××  
  لُنفــاعتم / لُنفــاعتم /لُــنفَع  

  ــــــــــــــــ
   . ٢٧١ص  . األعمال الشعرية  ـ ١
  .١١٤ص  .  ـ الديوان ٢
  :       باختالف يف  الرواية ١٧٤ص   . ١ج/ الشعر والشعراء / وذكر ابن قتيبة البيت  يف  . ٢٥٥ص . مجهرة أشعار العرب  ـ ٣

  ــم لَهعفو لنيــاع ــوت  الْف ــد بلَ   ولَقَ
                                                               

ــلُ  ــه مثْـ ــة مالَـ ــذي الرقَيبـ    "فَلـ
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٦٧

١٦٧

  :عبد اهللا بن املعتز  
   هــن ــت محاسـ ــف تمـ   ومهفْهـ

<<×<  ×   |××<   ×<<  |×  
 لُنفــاعتم / لُنفْعتــسم /  لُــنفَع  

ــؤوس إِلَــ  ــصبو الْكُ ت  هــف راشى م  
××<     ×<<  |×< ×<<  |×   

 لُنفْعتــسم / لُنفــاعتم /لُــنفَع  
ــمٍ     ــين فَ ب ــأْس ــصرته والْكَ أَب  

××<    ×   |××<   ×<<  |×   
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /ــن   فَعلُ

ــارِبها   ــأَنَّ شـ ــا وكَـ   فَكَأَنهـ
<<×<  ×<<  |×<  ×<<  |×  

  فَعلُـــن/ متفـــاعلُن / ن متفـــاعلُ
  :مهذب الدين بن منري الطرابلسي 

ــنفْسِ     ــةَ ال ينم زــاو ــى تج تح  
××<    ×<<   |×<  ×   |××  

 لُنفْعتــسم / لُنفــاعتم /  لُــنفَع  
ــنسِ   ــى الْجِ ــده إِلَ ي ــن م شــب تو  

<<×<  ×<<  |×<  ×    |××  
 لُنفـــاعتم /لُنفـــاعتم /   لُـــنفَع  

  منــه وبــين أَصــابِعٍ خمــسِ     
×<<    ×<<  |×<   ×   | ××  

 لُنعفْـــتم / لُنفـــاعتم /لُـــنفَع  
ــشمسِ   ــارِض ال ــلُ ع قَبي ــر ١قَم   

<<×< ×<<  |×<  ×     |××  
 لُنفـــاعتم / لُنفـــاعتم /لُـــنفَع  

   رهــي بِالــسفطَر تــذَّبع  
××<     ×       |  ××<×  

 لُنفْعتـــسم /            لُنفْعتـــسم
ــودتي    م ــفْو ص ــت جزمو  

<<×<     ×<<    |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن   / متفــ   متفــ

ــضنى   ــانِي ال ــت جثْم حنمو  
<<×<     ×      |××<×  

 لُنفــــاعتم /لُنفْعتــــسم  
  

كَرقَلْبِـــي بِـــالْف ـــتأَذَبو      
<<×<    ×        |××<×  

 لُنفــــاعتم /                 لُنفْعتــــسم
  رــد ــدك بِالْكَ عب ــد عب ــن م  

××<       ×<<     |×<×  
 لُنفْعتــــسم /             لُنفــــاعتم

رهفْـــنِي بِالــسج لْــتكَح٢و  
<<×<   ×       |  ××<×  

 لُنفــــاعتم /لُنفْعتــــسم  
   ــــــــــــــــــــ

  ج – املنصف للسارق واملسروق منه    –وذكر ابن وكيع يف كتابه       .  ٩٦ص    . فصول التماثيل يف تباشري السرور      ـ  ١
  . الشعر منسوبا البن الرومي ١٥٢ ص ١
   .٣٢٧  مثرات األوراق ، البن حجة احلموي ،  ص   ـ ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

١٦٨

١٦٨

  :براهيم بن سهل  ا
هيهات ال تخفى عالمــات الْهـوى       

××<   ×  |××<   ×  |××<×  
 لُنفْعتــس م / لُِنفْعتــس م /لُنفْعتــس م  

  :عبد الرازق أبو راس 

   ١كاد الْـمريب بِـأَنْ يقولَ خـذُونِي     
××<   ×<  |<×< ×<<  |××  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــلْ/ متف فاعتم  

ــبالَ  ــاحبي تقَـ ــا صـ   يـ
××<        ×<<    |×<×  

 لُنفْعتــــسم /لُنفــــاعتم  
ــا    ــرِ التج ــن أَثَ م يــد   ولَ

<<×<     ×<<    |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن  / متفــ   متفــ

ـــ        ــا حملْ ــوُء بِم ــا أَن   وأَن
<<×<   ×<<    |  ×<×   

 لُنــاع ــاعلُن              / متفــ متفــ
    ــد ــضبِ الْمقَ الغ ــد واقمو  

<<×<     ×<<    |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن                 / متفــ متفــ

  ويظَــلُّ يعــصر مهجتــي      
<<×<     ×<<    |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن/ متفــ   متفــ
  :حنا أبو حنا 

  م
  
*  

  }م { 
  م
  م
  }م { 

  
*  
  }م { 

  ــات ــصائح والْعظ ــي الن نم      
××<       ×<<  |×<×>  

 لُنفْعتـــسالنْ/ مفـــاعتم  
 التهـــؤمةٌ وــر       رِبِ خبـ

<<×<     ×<<  |×<×>  
لُنفــــاعتالنْ                  / مفــــاعتم

    مـاتلؤمومِ الْمالْـه ـنم ـت 
<<×<    ×     |××<×>  

 لُنفـــاعتالنْ               / مفْعتـــسم
 ــات ــؤاد مؤجج ــي الْفُ سِ فد  

<<×<  ×<<   |  ×<×>  
 لُنفــــاعتالنْ              / مفــــاعتم

 ياتامــد ــراحِ ال ــزف الْجِ ٢ن      
××<       ×     |××<×>  

 لُنفْعتــس ــستفْعالنْ/ مـ   مـ

  ــــــــــــــ
   .٣١١حدائق األزاهر  ، البن عاصم األندلسي ،  ص   ـ  ١
   .٥٩ص  .  ـ  أجنحة النسور ٢
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١٦٩

١٦٩

ــابِرا    ــا ص ــرس بِالرزاي مــلٌ ت   جي
××<   ×<<  |×< ×  |××<×  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــستفْعلُن/ متف م  
  هــساح ــم بِ لــةً ت ــاز نازِلَ ــا اجت   م

××<   ×<< |×< ×<< |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــاعلُن  / متف   متف

ــ ــت الْ ــذْره وتوالَ ج ــع   ويالت تقْلَ
<<×< ×  |××<  ×<< |×<×  

 لُنــاع ــستفْعلُن / متف م /لُنــاع   متف
  :مسكني الدارمي 

ــاَء   ــاح دم ــه الْكف تجهــرى بِم فَج  
<<×< ×<< |×<  ×<<  |××  

 لُنــاع ــاعلُن / متف ـــفاعلْ/ متف تم  
ــاَء     ــةً دهيـ ــه هجمـ   إِالَّ وجابـ

××<   ×<<  |×< ×    |×××  
 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــولُن  / متف   مفْع

ــالءَ   أَش ــه نوشتو ــه ضأَر ــن ١م    
××<    ×<< |×<  ×   |×××  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــولُن/ متف   مفْع

  دــو ــارِ اَألس ــة بِالْخم ليحلْمــلْ ل   قُ
××<   ×<<  |×< ×  |××<×  

 لُنفْعتــس م/ لُنــاع ــستفْعلُن  /  متف م  
   رِداَءه الةــص ــمر لل ــانَ ش ــد ك   قَ

××<  ×<< |×< ×<< |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــاعلُن  / متف   متف

  هـــيامصو هـــالتص ـــهلَيي عدر  
××<  ×<< |×<  ×<< |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــاعلُن/ متف   متف
  :ربه األندلسي ابن عبد 

ــد ــاذا أَردت بِناســـك متعبـ    مـ

××<  ×<< |×<  ×<< |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــاعلُن   / متف   متف

         جِدـسبِبـابِ الْم لَـه قَفْـتى وتح  
××<   ×<< |×< ×   |××<×  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــستفْعلُن / متف م  
ــق بِح ــه ــدال تفْتني محــنِ م     ٢ دي

××<  ×<< |×<  ×<< |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــاعلُن/ متف   متف

  ــــــــــــــ
   .١٧٥ص  .  ـ قصائد من حديقة الصرب ١
ـ  باختالف بـسيط يف   : ٢٦ص .٢ج/ اَملستطرف / ذكر األبشيهي األبيات يف  . ٤١٨ص  .  ـ حدائق األزاهر  ٢

" رِداَءه  " بدل "  إِزاره " والبيت الثاين " ماذا فَعلْت بِزاهد متعبد  "   " في الْخمارِ اَألسود    : " زن  الرواية ال يـخل بالو   
  " . وقَفْت " بدل  "  قَعدت " و 
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١٧٠

١٧٠

ــا   ــصا بِهـ ــي غُصـ   جرعتنِـ
××<       ×<<     |×<×  

 لُنفْعتــس ــاعلُن / مــ   متفــ
 ــذين ــن الَّـ ــسابقوا   أَيـ    تـ

××<        ×<<     |×<×  
 لُنفْعتــس ــاعلُن/ مــ   متفــ

ــا     ــم روح الْحيـ ــوم بِهِـ   قَـ
××<        ×        |××<×  

 لُنفْعتــس ــستفْعلُن/ مــ   مــ
  :شكيب جهشان 

  
  
  ك
  ك
×  

  م

  }م { 
  

ــاتي ــفْو حيـ ــدرت صـ          كَـ
××<         ×<<       |××  

 لُنفْعتــس ــلْ/ مــ   متفاعــ
 ــات ــد للْغايـ ــي الْمجـ           فـ

××<         ×         |×××  
 لُنفْعتــس ــولُن/ مــ   مفْعــ

 ــوات ــي اَألمـ ــرد فـ          ١ة تـ
<<×<      ×         |×××  

 لُنفــــاعتم /  فْعــــولُنم  

ــرِعةً     ــريحِ أَشـ ــرا للـ ــا ناشـ   يـ
××<      ×  |××<   ×<<    |×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفْعتـــسم /لُـــنفَع  
  ومحـــارةٌ فـــي الْقـــاعِ غافيـــةٌ  

<<×<   ×  |××<    ×<<   |×  
 لُنــاع ــستفْعلُن / متفـ ــ/ مـ   ن  فَعلُـ

  وعلــى شــفاه الْمــوجِ أُغْنِيـــةٌ    
<<×<   ×  |××<    ×<<    |×  

 لُنــاع ــستفْعلُن / متفـ ــن  / مـ   فَعلُـ
  يتــربص الْقُرصــانُ فــي نهــمٍ      

<<×<  ×   |××<    ×<<    |×  
 لُنفـــاعتم  / لُنفْعتـــسم /   لُـــنفَع  

ــارِيتي  ــريحِ صـ ــف الـ     اَآله خلْـ
××<     ×  |××<    ×<<    |×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفْعتـــسم /   لُـــنفَع  
  

     نزبِــال و أَطْيــاب ــدــي الْهِنف  
××<     ×   |××<   ×<<    |×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفْعتـــسم / لُـــنفَع  
  ــُألذُن ــد لــ ــةٌ للْجيــ   تواقَــ

××<     ×  |××<    ×<<    |×  
تـــسم لُنفْع / لُنفْعتـــسم /  لُـــنفَع  

 نـــزذي ي ـــدهع ـــنةٌ مـــِسينم  
××<     ×  |××<    ×<<    |×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفْعتـــسم /  لُـــنفَع  
  وتعـــتم الـــشطْآنُ مـــن غَـــبنِ   

<<×<  ×   |××<    ×<<    |×  
 لُنــاع ــستفْعلُن / متفـ ــن  / مـ    فَعلُـ

ــدهنِي    نــلِ ي الَّلي ــف ــو خلْ الن٢و    
××<     ×  |××<    ×<<    |×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفْعتـــسم /لُـــنفَع  
  ـــــــــــــــــــــــــ

   .٢٦٧ص   . ٦ج/  ـ العقد الفريد ١
  .يناديين = يندهين  . ٤٦ ـ ٤٥ص  .  ـ عامان من وجع وتولد فاطمة ٢
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١٧١

١٧١

  :كشاجم  
ــذَا ا ــذيه ــا الَّ فَم بوحــص   ل

××<       ×<<     |×<×  
 لُنفْعتــــسم /لُنفــــاعتم  

  نبـــه أَبـــا بكْـــرٍ ونـــا
××<       ×       |××<×  

 لُنفْعتـــسم /لُنفْعتـــسم  
  

  
  
*  

  }م { 

  ــر ظتنت كحــب بوحِ صــص   بِ
<<×<     ×<<    |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن/ متفــ   متفــ
ــرد أَخــا  مــا ع    ١الــسماحِ أَب

<<×<     ×<<    |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن/ متفــ   متفــ

  :وقبل أن نتابع نعرج قليال على أمثلة اعترا زحافات تبدو غريبة رغم جوازها 
  :لشاعر 

ــدا  الن ــن م ــت ححب ــد   لَقَ
<×<       ×<<     |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن/ مفــ   متفــ
  :أبو املثلم اهلذيل 

  ٢ِء بِجمعكُم هـلْ مـن مبـارز         }م { 
<<×<    ×     |××<××  

 لُنفـــاعتم /نالتفـــاعتم  

ــا ــالً ال أَخــاف عثاره رِج ــت فَعر  
<×<   ×|××<    ×<< |×<×  

 لُنــاع ــستفْعلُن / مف م /لُنــاع   متف
  

ــ ــذْت بِ بنــابِيو ــراِء ثي نِ الْعت٣الْم  
<<×< ×  |××<  ×<<   |××  

 لُنــاع ــستفْعلُن / متف ــلْ/ م فاعتم  
  .وهناك املخزول أيضا ، لكن هذه استعماالت تكاد تكون غائبة يف عصرنا 

  ـــــــــــــــ
   .١٩٥ ـ ١٩٤ص  . الديوان  ـ  ١
  . وهو ما نسميه املوقوص . املخزول : وقد مساه اخلليل  . ٢٠٨ص  . ٤ج /  ـ  كتاب العني ٢
   .١٣١٧ص  . ٣ج /  ـ شرح أشعار اهلذليني ٣

   :٦٧ص . ذكره صاحب البسيط الشايف يف علمي العروض والقوايف : ومن أمثلة املخزول 
فَـــتعـــداها وص ـــمزِلَـــةٌ صنم  

   :٦٨ص . أو هذا الشاهد 
   ــي اب إِنَّ ف ــك ــنِ ابنِ وا عــفَح ص  

  

  
  ك

  }م { 

  أَرســمها إِنْ ســئلَت لَــم تجِــبِ   
  ك

 ــم ــني يكَلَّـ ــدةً حـ ــنِك حـ   ــ
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١٧٢

١٧٢

  أمثلة غري حملولة
  :الشيخ رائد صالح 

        ـراببِكُلِّ أَكْـوامِ الت ؤوسغَطُّوا الـر  
ــةً   عمةُ دــري ــدس اَألس ــت الْقُ   إِنْ ظَلَّ

تبِــه الــذُّلَّ الَّــذي غَرِقَــت عــرجت  
  هجرت طُيور الْخيـرِ كُـلَّ جِنانِهـا        
  وتمايلَــت أَغْــصانها محروقَــةً    
  وســهولُها صــارت صــعيدا هالكًــا 
ــت شــاهدا   داُء قامــر ــا الْج   وجِبالُه
    ةــور ــرة مقْه ــةَ ح كايوي حــر ت  

ــنا   سقُد ــروَءة لْمــا ل ــصوبةٌ   ي غم  
ــدنى  ــا ال ــا إِذْ مْألناه ــالَّ خجِلْن ه  

  : األبشيهي 

        ـرابـي خةُ فاَألسري سالْقُد إِنْ ظَلَّت  
     ئابجى اكْتي أَشنِ فيدلىالْخري عجت  
       ـذابالْعو ـةهانلِ الْمحي وف غوصتو  
        ـرابالْغـومِ فــيها والْب عيقالَ نعو  

  ا يـا حسرتي أَضحت يبـاب       وثماره
         رابـرى إِالَّ الـست فيها لَن طُفْت لَو  
     ـرابغْتاالاَألسى و كايـاتوي حرت  
      جـابـا عبجع تى غَدتنا حسقُد يه  
          ـصابغْتهانَ فينـا اال ي  أَمتيـا  أُم  

      ا الـذِّئابهـشهنت سالْقُـدنا وحوف١بِز  

  ا سيد الـسادات جِئْتـك قاصـدا        يـ
ــي  ــقِ إِنَّ ل الئالْخ ــر يــا خ   واِهللا ي
         مـرغم نِـي بِـكإِن ـكجاه قحوو  
         ؤـرام ـقلمــا خ الكالَّذي لَو تأَن  
  أَنت الَّذي من نورِك الْبـدر اكْتـسى       

  

ــا     أَرجــو رِضــاك وأَحتمــي بِحماكَ

ــا مــ  ــواكَا  قَلْب س ــروم شوقًا ال ي  
ــا   ــي أَهواكَـ ــم أَننِـ   واُهللا يعلَـ
ــا   ــورى لَوالكَ ــق الْ لال خــالَّ و   كَ
ــا ــورِ بهاكَ ــشرِقَةٌ بِن م سمــش   ٢وال

  ــــــــــــــ
 ـ وقت تأليف الكتاب مل تكن قد صدرت للشيخ رائد صالح جمموعة شعرية  وهذا مقطع من قصيدته ـ القـدس    ١

  .عرين األنبياء ـ والقصيدة طويلة اكتفينا مبقطع منها 
وما خلَقْت : [ يقول اهللا تعاىل  . يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلموال شعر   . ٢٣٠ص  . ١ج/ املستطرف   ـ   ٢

     دونبعيإِالَّ ل ساِإلنو وعليه فالبيت الرابع     . ٥٦/ الذاريات  ] الْجِن }       ؤرام قلما خ الكالَّذي لَو تفيـه مغـاالة    } أَن
  . شديدة 
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١٧٣

١٧٣

  : طاهر عبد اهللا بن
ــاقِ   ــابِ الطَّ ــةٌ بِب ــت مطَوقَ ناح  
ــا  ــاَألراك، وربم ــرد بِ غت ــت كان  
      تحـبفَأَص ـراقبِها الْع راقمى الْففَر  
ــا ــبلَ دمعه ــا فَأَس ــت بِأَفْرخه فُجِع  
تينِــهــلُ وبح ــتبو ــراقالْف ــسعت  
ــةً  ــصده قُمرِيـ ــاذا أَراد بِقَـ   مـ

ـْلُ     مـا بِك يا حمامةُ فَاسـأَلي      بِي مث
  :اخلنساء 

ــراقِ هالْم ــي عمد ــوابِق س تــر فَج  
  كانــت تغــرد فــي فُــروعِ الــساقِ
ــواقِ ــي اَألس ف ــوح ــد اَألراك تن عب  
ــشتاقِ  بِالـم ــوح ــدموع تب   إِنَّ ال
  وســقاه مــن ســم اَألســاوِد ســاقِ

     ـدادغرِ مـا بـدت ـي اآلفـاقِ  لَـمف  
  ١من فَك أَسـرك أَنْ يحـلَّ وِثــاقي        

  أَمـــا لَيـــالي كُنـــت جارِيـــةً   
ــي     ــدر أَبرزنِ ــا الْخ ــى إِذا م تح  
ــي  ــوهاَء ترقُبنِـ ــارة شـ   وبِجـ

  :كشاجم 

  فَحففْـــت بِالرقَبـــاِء والْجلْـــسِ  
ــسِ        ــة جلْ ــالُ بِزولَ ــذَ الرج   نبِ

ــمٍ ي حــسِ و ــذ الْحلْ بنكَم ــر ٢خ  

  بــر ــا ع ــراب لَه أَتو تزــر ب  
لِّكَــــهأَنْ أُم رقَــــدكُــــلٌّ ي  

  :عبد الرحيم حممود 

لْتعا      فَجظَرهـا الــنوحن ـرِفأَص   
  ٣واُهللا يعلَــم مــن لَنــا قُــدرا   

  قَــومي َألنــتم عبــرةَ اُألمــمِ   
ــربٍ عيو ــزار ــن نِ ــي م مــاُء ع   أَبن
  يترســمونَ الْغــرب حتــى يوشــكُوا

  
  ــــــــــ

ــامِ   ــث أَوس يافبونَ لــس نــلْ ت ه  
  عجـــامِلَيـــسوا بِـــأَعرابٍ وال أَ

  ٤أَنْ يعبـــدوه عبـــادةَ اَألصـــنامِ

    . ٣٦٦ص   . ١ج /  ـ معجم البلدان ١
   .٥٢ص  .  ـ  شرح ديوان اخلنساء ٢
   .١٦٤ص . الديوان  ـ ٣
   .١٥٠ص . الديوان  ـ  ٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٧٤

١٧٤

  :يوسف القرضاوي . د 
        ضـرميو ـشيخمي يا جِسه بيـا ر  
يــا نــائؤــري كَرمــنو عس لَّــتمٍ     و  

  :عناد جابر 

  ضــوف ــريعا ي ــانِي س ــوهن واف   والْ
      ضقٍ يـومـرثْـلَ ببابِي مضى شم١و   

  أُختـاه دمعــك قَــد أَســالَ عيــونِي 
  ونشيجك الْمخنـوق هـيج أَبحـري       

  :جلارية 

ــجونِي   شري وــشاع م ــج   وأَذاب ثَلْ
  نــونهــا بِجواجأم ــتالطَم٢فَت     

             ــد ةَ الَّلحــشون خ ــك ــدي تقي خ
    ــه فاتــذي بِو ــرِ الَّ الْقَب نــاك   ياس
ــي   ــي ولَعلَّنِ لَّتع ــك ــمع أَبثَّ سا  

  :نزار قباين 

ــدي    دي خــي س ــك ــةٌ لَ   وقَليلَ
  ــد شالر كــسال م ــي ــت علَ يمع  

  ــد جــةَ الْو ــذلك حرقَ ــي بِ   ٣أُطْف

ــراري       ــذْت قَ خاتو كقْتــش ــي ع إِن  
  ال سلْطَةٌ في الْحـب تعلـو سـلْطَتي         

  : صاحل أمحد 

ــذاري  ى أَعــر ــا ت ــدم ي ــن أُقَ مفَل  
ر أْيــالر ــاريفَ ــار خِي ــي والْخي    ٤أْي

ــردى         ــصانك للـ ــرِج حـ   اَسـ
ــضةً     ــك قَبـ ــبِض بِكَفِّـ   واقْـ

  :املتنيب 
  لَك يـا منازِلُ فـي الْقُلـوبِ منـازِلُ        

   

  وانهـــض فَمـــا نـــام الْعـــدا 
ــددا    ــك قُ مــضِ لَح عب ــن ٥م  

  ك
  أَقْفَرت أَنـت وهـن منـك أَواهـلُ        

  
  ـــــــــــ
   .١٢٠ص  .  ـ نفحات ولفحات ١
   .٥٠ص  .  ـ رمبا يف الرحلة القادمة ٢
   .١٩٦ص  .  ـ شرح ديوان اخلنساء ٣
   .١١ص  . احلب ال يقف على الضوء األمحر  ـ ٤
   .٨٥ص .  رموز فجر املرحلة  ـ٥
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٧٥

١٧٥

ــا  ــت وإِنم ملــا ع ــن ذاك وم لَمعي  
  يـةَ طَرفُـه   وأَنا الَّـذي اجتلَـب الْمنِ     

  :ومنها 
  ال تجسرِ الْفُصحاُء تنشد هــا هنـا       

     ــم كُلُّه ــة يلــلُ الْجاه ــالَ أَه   مان
ــاقصٍ  ــن ن ي متــذَم م ــك تإِذا أَتو  

  :حممود دسوقي 

ــلُ     الْعاق ــه لَيــي ع ــا يبك   أَوالكُم
ــلُ  ــلُ الْقات ــب والْقَتي ــنِ الْمطالَ فَم  

  ك
لكــا و تيــلُ  ب الْباس ــر بــي الْهِز ن  

  شعري وال سمعت بِـِسحري بــابِلُ       
  ١فَهي الـشهادةُ لـي بِـأَني كامـلُ        

          قَـهفَو ـهيدش ـنم ى كَـمي الثَّرور  
  حطَّمــت بِــالْحجرِ الــصغريِ خرافَــةً 
 مرِهــص بِن رينــائ ــب الثَّ ــز ركْ تعي  

  :لشاعر 

الت حــر ص  ــام ــاحِ يق ــررِ بِالْكف ح  
   ــالَّم ــد الظُّـ ــبني فَعربـ   للْغاصـ
ــالماَألع فُــقختو فــاحلــو الْكح٢ي  

 من الْبليـ        حسب الْكَذوبِ 
ــةذْببِك تعــمــى ستفَم  

  

  ـية بعض ما يحكَى علَيه       }م { 
     ـهإِلَي تـِسبن رِهغَي ن٣م  

  :حممد بن زياد املازين 
  ه كَمـا هـوه    يـا ناظري قُلْ لي تـرا     

  مـا إِنْ نظَرت بِزاخرٍ فـي شــامخٍ       
  :أبو بكر األصبهاين 

  هــو ــص لُؤلُ قَمت هبــس ــي َألح إِن  
   ـسجال كتأَيى رتـ  اح ف   هلُوم٤ي الـد  

  لَمـــا لَحظْـــت بِنـــاظري            
  ــه ــن وجهِـ ــت محاسـ   قالَـ

  ــــــــــــــــــــــ

   دــر ــسنِ مفْ الْح ــديع ــا ب هجو  
   ــدمحلــى مــلِّ ع٥بِــاِهللا ص  

   .٢٦٧ـ  ٢٦٠ص  . ٢ج /  الديوان   ـ  ١
   .٩٥ص  .  ـ الركب العائد ٢
    .٨ص  . ٢ج /  ـ املستطرف ٣
   .٥٣٢ص   . ٢ج / معجم البلدان  ـ ٤
   .٣٩٢ ـ ٣٩١ص . نور الطرف  ونور الظرف  ـ ٥
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٧٦

١٧٦

  :االمام الشافعي رضي اهللا عنه 
   ــهبح ظْهِــرت ــتأَنو ــصي اإللــهعت  

     ــهتقًا َألطَعصــاد ــكبكــانَ ح لَــو    
  : ابن الصيقل اجلزري 

  ك
       ـديعيـاسِ بي الْقحـالٌ فهــذا م  
ــع ــب مطي حي ــن مل ــب ح١إِنَّ الْم   

  فَهم الْبـدور إِذا   
  وهم الْبحور إِذا  
  وهم الثُّغـور إِذا   

  

 تركَوت دورالْب  
 تركَدت حورالْب  
  تمـدهت الثُّغور  

  

 رورالد مهإِذا و   
  وهم الْحبور إِذا  
  وهم السرور إِذا  

  

  الــدرور ترنقَــا
  الْحبـور تفَرقَــا 
  ٢السرور تمزقَـا  

  :ابن النبيه املصري 
ــيض ــوى أَوــظَ الْهفإِنْ ح اأَفْديــهع  

         ـهبيـبِ كَظَلْمالْح ظُلْـم ذُقي لَم نم  
  :مجال الدين بن نباتة 

  ملَك الْفُؤاد فَمـا عـسى أَنْ أَصـنعا        
  ٣حلْوا فَقَد جهِـلَ الْمحبـةَ وادعـى       

ــةٌ   ــارِ جميلَ ــمس النه ي شلــاذ   ياع
ــ إِل ظُرــان ــأَمالً فَ تهِما مينــس ى ح  

  :فدي صالح الدين الص

  ــن يأَزــذُّ و ــاتنتي أَلَ ــالُ ف   وجم
       نـسأَح ـيبِـالَّيت ه كالمم فَعاد٤و  

ــفاتها كَمــالِ ص ــن ــاةٌ م ــأَبِي فَت   بِ
    لـواذع تفَعد قَد كَم   جو ـنهِهـا ي م  

  :الصاحب بن عباد 

 نــي اَألع ــار ــا تح ــالِ بهجته   وجم
ى بِــالَّتــدبــا تلَمنــسأَح ــي٥ي ه  

 ــر ــت الْخمـ ــاج وراقَـ   رق الزجـ
ـ     دحفَكَأَنمـــا خمـــر وال قَــ

  
  ــــــــ

   .٢٦٩ص  . الديوان  ـ  ١
   . ٤٦٢ص  .  ـ املقامات الزينية ٢
   . ١٤٩ص  .  ـ الديوان ٣

  ـــرـــشاكَلَ اَألمها فَتـــشابفَت  
  ــر ــدح وال خمـ ــا قَـ   ٦وكَأَنمـ

  
  ــــــــ

   .١٢٣ص   . ٢ج / ألدب البن حجة  ـ خزانة ا٤
  . ونفس الصفحة . م .  ـ ن ٥
   .٣٥٥ص  . ١ج / م .  ـ ن ٦

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٧٧

١٧٧

  :صاحل زيادنة 
ــأَةً            ــي فَج ــد أَتتنِ ــوافي قَ ــا للْقَ   م

  وتـدفَّقَت كَالـسيلِ مــن نبـعِ الــصفا    
ـِها          وهفَت إِلـى أَرضِ الْجنـوبِ بِركْبـ

  

ــى   ــت عل طَغراقِ واَألوــاسِ و   الْقرط
ــاقي    ــا أَعم ــن هوله م ــت عزعزفَت  

ــشتاقِ    رٍ مــاع ــن ش تاقَةً مــش ١م     
   :بيهس بن عبد احلارث 

ــا   ــا وكَأَنه ــديار عرفْته ــنِ ال مل  
ــي  قلْتت ــاح ــا رِي ــت معارِفَه سرد  
ــا ــن غَيرِه ــا م ــأَنَّ ترابه ــى كَ تح  

  و جميلَـــةَ إِذْ همـــادار لعـــزةَ أَ
        ةَ راجِـعـزمـانَ عز بابلِ الـشفَه  
       هبابِ فَـشانلَـى الـشع شيبالْم كَرب  
  ــه قَديِمو ــه ــأَنَّ حديثَ ــى كَ تح  
       هبـيـواري شي كَـيل ضابالْخ لَبِس  

  

  ك
ــديارِ    ــا بِ ــداةَ أَتيته ــست غَ لَي  
ــارِ   ــرب قط ضــا و ــادم منه   وتق

ـحاري        يصو لَـةمر ـنفْدى لَهـا م  
  تربــان فــي عــصرٍ مــن اَألعــصارِ
ــارِ  ــاظر اِإلهت ــشيبك ن ــلْ م ه أَم  
  شين الْمحرقِ فـي الْحديــد بِنـارِ       
  لَيـــلٌ تلَفَّـــع مـــدبِرا بِنهـــارِ
ــواري  تال مو نــس ال ح بيــش   ٢وال

  
  
  
  

  يه اهلزجانتهى الكالم على حبر الكامل يل
  
  
  

  ـــــــــــــــــ

   .٥ص .  ـ يا زهرة اجلنوب ١
   .٧٤ص .  ـ قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب ٢
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٧٨

١٧٨

  جحبر اهلز
  :املفتاح 

 ــب ــازيج وتطْريـ ــا أَهـ   أَغانِينـ
 <  ×××<  |  ×××<   |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعيلُن/ مف   مف
  :جاء يف سبب تسميته 

 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مف ــاعيلُن /مف   مف
<   ×××< |   ×××<   |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعيلُن/ مف   مف

 أي تردده ، قاله اخلليل ، وإمنا كـان كـذلك ألن             مسي بذلك تشبيها له زج الصوت     { 
أوائل أجزائه أوتاد يعقب كال منها سببان خفيفان مـما يعني على مد الصوت ، وقيـل                

   . ١} مسي بذلك لطيبه ، ألن اهلزج من األغاين وفيه ترمن 
  :ما يعتري تفاعيل البحر 

و مقبول ومستحسن   يدخل على تفاعيل البحر ، القبض وهو مستقبح ، ويدخل الكف وه           
  . ، وال جيتمع القبض والكف يف تفعيلة منه اطالقا ويدخل احلذف والقصر على الضرب 

أصل الوزن كأصل الوافر مركب من ست تفاعيل ، أي أن األصل سداسي ، وهو ما نراه                 
  :صحيحا وسائغا يف االيقاع ، ومما ورد على األصل 

  عفَت يـا صاحِ من سـلْمى مراعيهـا       
  قَد شـاقَتك فـي اَألحـداجِ أَظْعـانُ      لَ

  

ــا  ــري مآقيه جــي ت قْلَتم ــت   فَظَلَّ
  ٢كَما شـاقَتك يـوم الْبـينِ غربـانُ       

، واعتربها  " األهزاج السداسية   " اه  على أن الشيخ جالل احلنفي أورد يف عروضه بابا أمس         
وهي ملحقات هزجية أحلقت باهلزج الرباعي ، ويعد        { :ملحقات للهزج الرباعي ، فقال      

   .٣}ذلك جتربة للخروج باهلزج من فلكه الضيق إىل فلك واسع 
  
  

  ــــــــــــ
   .٧٠ص .  ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
   . ٧٠ص .  ـ ن م ٢
   .١٣٦ص . العروض  ـ  ٣
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١٧٩

١٧٩

  :هلذا البحر  ستة  أشكال 
  . ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح ١
  . ـ العروض الصحيحة والضرب املقصور ٢
  .  ـ العروض الصحيحة والضرب احملذوف ٣
  . ـ العروض احملذوفة والضرب احملذوف ٤
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح ٥
  .ءة الصحيحة والضرب ازوء احملذوف  ـ العروض ازو٦

  :بني اهلزج والوافر 
اهلزج شقيق الوافر ، ورمبا سابق عليه يف الوجود ، لكن يف الوافر ثقل بني عند اسـتعماله                  
تاما ، بينما ال نشعر بنفس الثقل يف اهلزج ، ومرد ذلك األسباب اليت تلي األوتاد وتتيح مد                  

  .الصوت 
وهو ما يتخلله الوافر ، وقد وقع       { " : اهلزج املختل   " ما أمساه   وذكر الشيخ جالل احلنفي     

شيء من ذلك لكثري من الشعراء ؛ وتعليل األمر أم أرادوا به الـوافر ـ أي جمـزوءه ـ     
وعندنا ما وجد فيه تفاعيل الوافر على االصل ، فإمنا هو            . ١}فعده العروضيون من اهلزج     

  .جمزوء الوافر ال غري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــ
   . ١٤٥.  ـ العروض ١
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١٨٠

١٨٠

  :العروض الصحيحة والضرب الصحيح : الشكل األول 
  :لشاعر  

  بدت لي فـي هـواكُم أَدمـع تتـرى         
<   ×××<  |  ×××<   |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعيلُن/ مف   مف
  

   ١غَدت لي من نـواكُم مقْلَـةً عبـرى        
<   ×××<  |  ×××<   |×××  
م ــاعيلُن ــاعيلُن / ف ــاعيلُن/ مف   مف

  :العروض الصحيحة والضرب املقصور : الشكل الثاين 
  :للمؤلف 

  كَــأَنَّ الَّليــلَ يــا لَيلــى بِــال فَجــرٍ
<   ×××<  |  ×××<   |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعيلُن/ مف   مف
  

  مع الْهجران والْفُرقى الـردى حــانْ     
<   ×××<  |××  ×<   |××>  

 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــلْ/ مف   مفاعي
  :العروض الصحيحة والضرب احملذوف : الشكل الثالث 

  :لشاعر  
ــأَقْوامٍ    ــساقي بِ ــا ال ــق أَيه   ترفَّ

<   ×××<  |  ×××<   |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعيلُن/ مف   مف

  

  ٢طَالحي قَـد سـقوا كَـأْس الْغـرامِ        
<    ×××  |<  ×××<    |××  

 فــاعيلُنم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  
  :العروض احملذوفة والضرب احملذوف : الشكل الرابع 

  .وهذا الشكل كثريا ما نعثر عليه يف ثنايا الوافر ، حيث ترد تفاعيل البيت معصوبة 
  :قال املتنيب  

    ــه ــانُ في ــر الْعقْب ــا تعثُ جاجع  
<    ×××<  |  ×××<    |××  
م فــاعيلُن / فــاعيلُنم /فَعــولُن  

  

  ــار ــثٌ أَو خب عو ــو ــأَنَّ الْج   ٣كَ
<    ×××<  |  ×××<    |××  

 فــاعيلُنم / فــاعيلُنم /فَعــولُن  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٣٦ص . العروض  ـ ١
   .١٣٨ص  .  ـ العروض ٢
   .٤٤١ص  . ١ج / الديوان ـ  ٣
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١٨١

١٨١

  :العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح : الشكل اخلامس 
  :عمر بن أيب ربيعة  

   ــت ــي قام الَّت ــي أَال ح  
<     ×××<     |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مفـ   مفـ
  

ــا  ــوف تحيين ــى خ   ٢عل
<      ×××    |<×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مفـ   مفـ
املعـصوبة ،   " مفاعلَتن  "هنا ، هي تفعيلة أصلية ، وليست متحولة عن          " مفاعيلُن  " تفعيلة  

الـمعصوبة  تقـرأ      " مفاعلَتن  " وحىت تقف على التفاعيل األصلية يف اهلزج والوافر ، فإن           
 "  فاعيلُنفإذا وجدت التفعيلتني يف قصيدة      " م "م  نلَتفاع /  فاعيلُنفاعلم أن القـصيدة    " م

  .فهي من اهلزج " مفاعيلُن "من الوافر ، وإذا وجدت قصيدة كلها 
  :العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء احملذوف : الشكل السادس 

   :للمؤلف
  ــد ــال ح ــى بِ ــو اَألعل ه  

<     ×××<     |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مفـ   مفـ

  

ــا ــيتعـ ــن علـ     لَى مـ
<      ×××<       |××  

 فــــاعيلُنم /فَعــــولُن  
  " .فَعولُن " وتقرأ " مفاعي " دخل احلذف على الضرب ، فبقيت التفعيلة 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ

   .٦٢٣ص  . الديوان  ـ ٢
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١٨٢

١٨٢

  أمثلة حملولة
   :أمثلة مل يسم قائلوها

  عفَت يـا صاحِ من سـلْمى مراعيهـا       
<   ×××<   | ×××<   |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعيلُن/ مف   مف
ــشاقٍ   ي بِعاقــس ــا ال ــق أَيه   ترفَّ

<   ×××<  |  ×××<   |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعيلُن / مف   مف

  :شهلُ بن شيبان الزمانِي امللقب بالفند 

ــا  ــري مآقيه جــي ت قْلَتم ــت   وظَلَّ
<   ×××<  |  ×××<   |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعيلُن/ مف   مف
  ١نشاوى قَد تعـاطَوا كَـأْس أَشـواقِ       

<   ×××< |   ×××<   |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مف ــاعيلُن / مف   مف

صفَحنا عن بنِـي ذُهـلٍ      
<      ×××< |×××  

 فــاعيلُنم /فــاعيلُنم       
ـ      عسى اَأليام أَنْ يرجِعـ

<      ×××< |×××  
 فــاعيلُنم /فــاعيلُنم        

       رــش ــرح ال ــا ص فَلَم
<      ×××< |××<  

 فـــاعيلُنفاعيـــلُ/ مم          
ولَم يبق سـوى الْعـدوا         

<××<  |     <×××  
         مفـــاعيلُن/ مفاعيـــلُ 

ــ م  ــث ةَ الَّلييــش نا ميش
<      ×××< |××<  

 فـــاعيلُنفاعيـــلُ/ مم    
  

  ك
  
  ك

  }م { 
  
  ك
  ك
  
  ك
  }م { 

ــوانُ  إِخ مــو ــا الْقَ     وقُلْن
<     ×××<  |×××  

 فــاعيلُنم /        فــاعيلُنم
 ـن قَـوما كَالَّذي كانوا   

<     ×××<  |×××  
 فــاعيلُنم /        فــاعيلُنم

ــانُ ــو عري هى وــس فَأَم   
<     ×××<  |×××    

 فــاعيلُنم /         فــاعيلُنم
ــوا ــا دان ــاهم كَم ند ن      

<     ×××<  |×××  
 فــاعيلُنم /        فــاعيلُنم

ــضبانُ ــثُ غَ الَّليــدا و  غَ
<      ×××< |×××  

 فــاعيلُنم /  فــاعيلُنم  
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٣٦ص .  ـ العروض ١
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١٨٣

١٨٣

  هنيــو ت ــه ــربٍ في ِض  
<     ×××<  |×××  

 فــاعيلُنم/فــاعيلُنم       
       قــز ــمِ ال ــنٍ كَفَ طَعو

<××<  |     <××<  
    مفاعيـــلُ/ مفاعيـــلُ 

وبعض الْحلْمِ عند الْجهـ    
<      ×××< |×××  

 فــاعيلُنم /        فــاعيلُنم
وفي الشر نجاةٌ حيـــ     

<××<  |     <×××  
  مفـــاعيلُن/ مفاعيـــلُ 
  :نزيه حسون 

  ك
  
  ك
  ك
  
  ك

  }م { 
  
  ط
  }م { 

ــرانُ ــضيع وإِقْـ      وتخـ
<      ×××< |×××  

 فــاعيلُنم /        فــاعيلُنم
ــآلنُ  م قــز ــى وال هو     

<     ×××<  |×××  
 فــاعيلُنم /فــاعيلُنم  

ــانُ  ــة إِذْع ــلِ للذِّلَّ       ـ
<××<   |    <×××  

  مفـــاعيلُن/ مفاعيـــلُ 
  ١ـن ال يـنجيك إِحسانُ   

<     ×××<  |×××  
 فــاعيلُنم /فــاعيلُنم  

  دعينِي أَنِسج الثُّكْنـات مـن لَحمـي       
<   ×××<  |  ×××<   |×××  

ــاعي ــاعيلُن / لُن مف ــاعيلُن/ مف   مف
  :اجلرادة جارية معاوية بن بكر 

ــي ــزوِ تغزونِ الْغ ــاح ــت رِي ب٢إِذا ه  
<   ×××<  |  ×××<  |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن / مف ــاعيلُن/ مف   مف

ــوصٍ  ع ــن ــلُ م ــا قَي   أََال ي
<      ××× |<   ×××  
ــاعيلُم ــاعيلُن/  نفـ     مفـ

  وعـــاد كَالـــشماريخِ      
<      ×××<    |××<  

 ــاعيلُن ــلُ / مفـ   مفاعيـ
  

ــامِ  ــنِ س ب ــاد ــن ع مو     
<      ×××<       |××  

 فــــاعيلُنم /     فَعــــولُن  
       مــن الطُّــولِ الْكــرامِ  

<      ×××<       |××  
 فــــاعيلُنم / فَعــــولُن  

  ــــــــــــــــــــــــــ

استندوا إيل { :وقال لقب بالفند لقوله ألصحابه يف يوم حرب  .٣٨ ـ  ٣٢ص   . ١احلماسة للمرزوقي  ، ج  ـ شرح ديوان   ١
 األبيات بدون البيتني الرابع والسابع  / ٢٠٨ص .  ٣ج/ مروج الذهب / و ذكر املسعودي يف . } فإين لكم فند.  

  .والبيت من قصيدة على الوافر  / ٥ص  .  ـ  أحبث عن جسد يلد النصر ٢
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١٨٤

     نِــي عــادــقَى اُهللا بس  
<××<     |     <×××  

ــلُُ  ــاعيلُن/ مفاعيـ   مفـ
  :من شواهد العروض 

ــامِ   ــوب الْغم ــا ص ع١م      
<      ×××<       |××  

 فــــاعيلُنم /فَعــــولُن  

   ـدالْب ـتأَيدو ربإِذا ي نفِْسي مبِن  
<  ×××< | ×××<|×××  

  فاعيلُنم /   فـاعيلُنم /  فـاعيلُنم  
  أَما في الست والستني مـن داعٍ      

< ×××< | ×××< |×××  
  فاعيلُنم /   فـاعيلُنم / فـاعيلُنم  

  :ريري احل

  ر معروضا على غُصنٍ من الْبـانْ        }م { 
< ×××< | ×××< |××>  

  فاعيلُنم /   فـاعيلُنفاعيـلْ / مم  
  ٢إِلَى الْعقْبى بلَىلَو كانَ لي عقْـلْ  

<× ××< | ×××< |××>  
  فاعيلُنم /   فـاعيلُنفاعيـلْ / مم  

    ــم عي الْفَهــد ي ــن ــا م   أَي
<       ×××<       |××>  

 ــاعيلُن ــلْ/ مفــ   مفاعيــ
   ــذَّم ــذَّنب والـ ــي الـ   تعبـ

<       ×××<       |××>  
 ــاعيلُن ــلْ/ مفــ        مفاعيــ

     ــب يالْع ــك ــانَ لَ ــا ب   أَم
<××    |       <<   ×××  

ــلُ  ــاعيلُن/ مفاعيــ    مفــ
    ــب ير هحــص ــي ن ــا ف   وم

<       ×××<       |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن/ مفــ      مفــ

  

مهــو ــا أَخــا الْ ــم ي ــى كَ     إِلَ
<       ×××<       |××>  

 ــاعيلُن ــلْ/ مفــ   مفاعيــ
  ــمطَــأَ الْجطــي الْخختو   

<××<       |       <××>  
ــلُ  ــلْ/ مفاعيــ      مفاعيــ

 بيــش ــذَرك الـ ــا أَنـ      أَمـ
<××<        |      <×××  

ــلُ  ــاعيلُن/ مفاعيــ            مفــ
ـــمص قَـــد كعـــمال سو     

<××<       |       <××>  
ــلُ  ــلْ  / مفاعيــ   مفاعيــ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٤٦ص   . ٢ج/  مروج الذهب ومعادن اجلوهر   ـ  ١
   .١٣٧ص  .  ـ العروض ٢
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١٨٥

١٨٥

  تــو الْم ــك ــادى بِ ــا ن   أَم
<       ×××<       |××>  

 ــاعيلُن ــلْ/ مفــ     مفاعيــ
 ــو ــن الْفَ ــشى م خــا ت   ت أَم

<       ×××<       |××>  
 ــاعيلُن ــلْ  / مفــ   مفاعيــ

ــسهوِ   ــي ال ف ردــس ت ــم   فَكَ
<××<       |       <×××  

ــلُ  ــاعيلُن/ مفاعيــ   مفــ
ــهوِ ــى الَّلـ ــصب إِلَـ   وتنـ

<××<       |       <×××  
ــلُ  ــلُ/ مفاعيــ   مفاعيــ

  

توالـــص كعـــمأَمـــا أَس    
<××<       |       <××>  

ــلُ  ــلْ/ مفاعيــ      مفاعيــ
مــت ــاطَ وتهـــ      فَتحتـــ

<××<       |       <××>  
ــلُ  ــلْ    / مفاعيــ   مفاعيــ

ــوِ  ــن الزهـ ــالُ مـ    وتختـ

<××<       |       <×××  
ــلُ مف ــاعيلُن/ اعيــ   مفــ

  ْــم ــا ع ــوت م ــأَنَّ الْم   ١كَ
<       ×××<       |××>  

 ــاعيلُن ــلْ/ مفــ مفاعيــ
اختلطت التفاعيل بني مكفوفة ومقصورة ، فإذا حركت آخر التفاعيل الساكنة حتولت إىل             

  .الشكل اخلامس  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ

 اعترب الشيخ جالل احلنفي يف  العروض ، ص  و٢٢٣ ـ  ٢٢١ص  . ١شرح مقامات احلريري ، للشريشي ، ج ـ    ١
  " .فمثل هذا الكالم إذا قرئ على وجه االسترسال كان بندا كأي بند آخر : "  هذه االبيات من البند فقال ١٥٠
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١٨٦

١٨٦

  أمثلة  غري  حملولة
مسقائلوها شواهد مل ي :  

   عِ     لَنا دارزفَـالْج الْـواد بِـذات  
  أَلَم ننبِت لَكُم من دمعنـا قَمحـا       
       ـالهأَبي وـدعفـا بع مسر نمل  
  لَقَد شاقَتك في اَألحداجِ أَظْعـانُ     
ـ          أَيا من الم في الْحب وال يعلَـ
      قْـراقموعِ الطَّـلِّ رد نها ملَيع  

  :ولو غرينا قليال فيها إىل 

  
  
  
  

  }م { 

  قفار موحشات الرسـمِ والربـعِ     
  أَلَم نطْلع لَكُم من لَيلنـا صـبحا       
    الْقَطْـرو واحاَألررِ وهالد روفص  
  كَما شـاقَتك يوم الْبينِ غربـانُ     
      ـدجالْو نم لوهأَه لْقاهمـا ي ـم  

  ١قلَها يسعىحليف الْوجد ويشتا   

ــالْجزعِ  ــواد فَ ــذات الْ ــا دار بِ   لَن
  أَلَم ننبِت لَكُـم مـن دمعنـا قَمحـا         
ــاله أَبي وــد عفــا بع ــم سر ــن مل  
  لَقَد شـاقَتك فـي اَألحـداجِ أَظْعـانُ      
قْــراقمــوعِ الطَّــلِّ رد ــنهــا ملَيع  

  :املتنيب 

ــدو  بــمِ ت سالر ــشات موح ــار   قف
  ا        أَلَمحـبـلِ صظَـالمِ الَّلي ـنم عطْلن  

ــرى  تت واحاَألررِ وهــد ــروف ال ص  
 ــر نِ طَيــي الْب مــو ي كــاقَت ــا ش   كَم
  ٢لَهــا يــسعى أَخــو الْوجــد شــوقَا

ــا    ــلُ فيه الْقَت ــر حــسامٍ ي بِأَج  
  :وقال أيضا 

 ــام ــا إِالَّ الطَّعـ ــا أَقْرانهـ   ٣ومـ

ــلُ إِالَّ    عي ــم ــم لَ ــلٍّ ولَ حذو م  
  :أبو فراس احلمداين 

 ــام ــطَّ الْقَت حانو شــي ــالَى الْج   ٤تع

  ــــــــــ
  .هذه األبيات إذا سكنت رويها فهي الشكل الثاين املقصور  . ١٣٧ ـ ١٣٦ص  . ـ العروض ١
  .ذوف  ـ حتولت إىل الشكل الثالث ذي الضرب احمل٢
   .٤٢٠ص  .  ـ الديوان ٣
   .٤٢١ص . الديوان  ـ ٤
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٨٧

١٨٧

      عـشخأَيا قَلْبِـي أَمـا ت    
أَمـا حقِّي بِـأَنْ أَنظُــ             

ــالي  ــيعت أَمث ــا ش   أَم
  :االمام علي كرم اهللا وجهه

  
  }م { 

      فَـعنلْمـي أَمـا تيا عو         
        ـدنيا ومـا تـصنع   ـر لل 

    عجـضالْم نيقٍ م١إِلَى ض  

           رهالـد ككـحكَما أَض
ــا        أَقْوام ــرِف أَع ــد فَقَ

ــد جــى الن ــساريع إِلَ م  
  :حممد بن العباس 

  
  

  }م { 

       كَــذاك الــدهر يبكيكَــا
ــعاليكَا  ــانوا ص           وإِنْ ك
ــا ــي متاريكَـ   ٢ة للْغـ

ــوذًا ــبحت منب أَص نــئ   لَ
ومجفُوا نبـت عـن لَـذْ       
ومحموالً على الـصعبـ    
 ــان ــصوصا بِحرم خمو  

  :للمؤلف 

  
  }م { 
  }م { 

راســـانخ بِـــأَطْراف         
ــانِي  ــيضِ أَجف         ذَة التغم
    ـة من إِعراضِ سـلْطانِي    
ــانِي ــان أَعي ــن اَألعي ٣م  

فَـسبحانَ الَّـذي يحيـي       
ومن يهدي منِ اسـتهدى       

      ـدلـى بِـال حاَألع وه  
  :عبد اهللا بن الزبعري 

  ــي ــلَّ ح ــي كُ             ويفْنِ
  ــوِي ــجٍ س هــى ن             إِلَ
  ــيلع ــنعــالَى مت  

و مقَــــو لّــــهأَال ل  
  ــد بــو ع ــر وأَب يهز  
ــبالٌ نِ ، أَشيحمــر   وذو ال

  

  لَدت أُخت بنِـي سـهمِ       }م { 
ــصمِ الْخ هرــد م ــاف   من
ــزمِ  الْحو ةــو ــن الْقُ م  

  ـــــــــــ
   .١٨٨ص  .  ـ الديوان ١
   .٢٠٦ص  .  الديوان  ـ ٢
  .حلسن أبو جعفر حممد بن العباس بن ا: وامسه  / ١٤٠ص   . ٤ج/  ـ يتيمة الدهر ٣
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٨٨

١٨٨

ـ         وهم يـوم عكـاظ مـ
ـــ ــورٍ فَخ ــأْواَء طَح بِج  
ــــذوداني فَهــــذان  
ـ        وإِنْ أَحلف بِـرب الْبيـ
 نــي ب ةــو إِخ ــن ــا م   لَم
ـ  ــ ــي ريطَ ــالِ بنِ   كَأَمث

  :عروة بن أذينة 

  }م { 
  }م { 

  ك
  }م { 

  ك
  }م { 

  هزمِناس من الْ  ـعوا ال ـنـ
  كَــالنجمِـــمة الْقَــونسِ 

ــي  ــبٍ يرم ــن كَثَ ذا مو  
  ال أَح ــتلى إِثْ  ـلع مِف  

ــردمِ  ــشامِ وال ــصورِ ال   قُ
   ١ـةَ في عـربٍ وفي عجمِ    

ــرابٍ   َألت ــت ــد قالَ   وقَ
ـ   ــد طـ ــالَين فَقَ   ابتع

ــاب الْ ــرم اوغ ـــب   لَّليلَ
ـ  ــ مالر ــاة ــلِ مه   إِىل مثْ
 نــاه ــين منــ   تمنــ

  :أبو بكر الصنوبري 

  ك
  ك

  }م { 
  }م { 

  لَهـــا زهـــرٍ تالقَينـــا
  عــيش تعالَينــا نــا الْلَ

  ـــةَ والْعــين فَــال عينــا
 كْسو الْ ــلِ ت يالز سلجامن  

  ٢فَكُنـــا مـــا تمنينـــا

طوطَــهحــلُ محــى اَألرتم  
  انــرــرِ ميلى دبِــأَع  
ـ        فَشطَّي بردى فـي جنـ

ــا    ــبِطُ اَألنه هت ــاع   رِب
ـــ ــسنت تكْتي أَح ضورو  
 اآلسو درــو ــد الْـ   ومـ

  

  ك
  ك

  }م { 
  }م { 
  }م { 

ــه ــشوقِ مربوطَ ــري ال عو  
 ــى الغ ــداريا إِلَ ــهفَ          وطَ

    ـسوطَهبضِ موالر طسبِ ب  
 ــه ــر مهبوطَ يــا خ   ر منه
 ــه ــزنُ وتنقيطَ الْم هــب   ـ
  فَــساطيطَه لَنــا فيــه  

  ــــــــــــــ
   .٧٠٥ ـ ٧٠٤ص  . الصاهل والشاحج  ـ ١
ويف منت  الصفحة ذكر البيت التايل ، وهو  :  . ١٣٠حممود حممد شاكر ، هامش  ص  :  ـ  دالئل االعجاز تعليق  ٢

  : من جمزوء الوافر وليس من اهلزج 
ــا  ســــ{  ــا       لَيمى أَزمعــــت بينــ ــا أَينــ ــأَين تقولُهــ    } فَــ

  

  ٩٨االمام حممد عبده والشيخ حممد حممود التركزي الشنقيطي ، ص             : دالئل االعجاز ، تصحيح     / ورد البيت أيضا يف     
  .حيث خيتلط اهلزج مع الوافر " اهلزج املختل "  قوله بدون بقية األبيات ، وهذا ما قصده الشيخ جالل احلنفي يف
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٨٩

١٨٩

ــره ترجيـــ ــى طَي   ووالَ
ــه  ــت في نــلٌّ ال و حم  

  :عمر بن عبد امللك 

ــه  }م {  ــه وتمطيطَ ــعه في   ـ
    طوطَـهعم نـزالْم زاد١م  

ــاأَرى قَلْ نح ــد ـِي قَ   بــ
ــسحِ  ــه الْفُ ــى غيطانِ   إِلَ
  إِلَى ظَبـيٍ مـن اِإلنـسِ      
ــن اآلسِ نٍ مــص ــى غُ   إِلَ
ـ        إِلَى أَحسنِ خلْـقِ اللَّـ
 حبــص ــبلَج ال ــا ان فَلَم  
 الْكَــأْس تــا دارلَمو  
ــسما  ــع ال جــا ه لَمو  

  :كشاجم 

  
  
  
  ك
  ك

  }م { 
  
  ك

  }م { ك

ــرِ مريِ ــاإِىل ديـ   حنـ
ــا   نالْغ ــه كَتــى بِر   إِلَ
ــا الْجِنو ــس اِإلن ــصيد ي  
ـِي قَــد حنــا   بِــه قَلْبــ
  ـه إِنْ قَـدس أَو غَنـى      
  نزلْنـــا بيننـــا دنـــا
ــا   نــا لَح ــا بينن   أَدرن
ــا ــا وتعانقْنـ   ٢ر نِمنـ

وــالْقَه ــف بِ ــسك دي أَم  
ــا  ــورد أَم أَنف ــاِء الْ   بِم
ــ حةً نــد قاص تــر سو  

  وللَّيـــلِ ســـرابِيلٌ  
وــج ــا ش ــد أَزعجه   وقَ
ــد جالْو ــن ــونٌ م   ومكْن
 تــز ــا ه ــى مثْلَم ثَنت  
    يِحهـا الـرطْرأَذْكَى عو  
ــان ــن كَأَفْن ع ــت   وأَجلَ

  

  }م { 
  }م { 
  }م { 

    ـهزوجمم ي الْكاساتف ة  
ــهنوجغلْــقِ مالْخ ودر س  

عت ــعمزال ت كــهريِج  
هــسوجنالظَّلْمــاِء م ــنم  
ــهيِيجهت قوأَطــالَ الــش  
    هـضوجنـشاُء ماَألح بِه  
    هلوجـسع طـافا أَعبص  
  ــهجوجأُن لَـك تـدفَأَه  
ــه روجعم ــة مالْكَر ــن م  

  ــــــــــــــــــــــــــ

   . ٦٠٤ ـ ٦٠٣ص   . ٢ج / معجم البلدان  ـ ١
، } بِه قَلْبِي قَد حنـا  { : قوله . عمر بن عبد امللك الوراق العرتي : وامسه  / ٦٠٧ص   . ٢ج / دان  ـ معجم البل ٢

 وابا { لعل الصنج قَد قَلْبِي بِه{.  
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٩٠

١٩٠

ــا  ــح أَعارته ــأَنْ ريِ   كَ
ـ  ــ يز ــح واض ــر ثَغو  
  فَــدرجت إِلَــى الْوصــلِ
ــلُ ــا والْخالخيـ   فَبِتنـ

  :افر صفية بنت مس

  ك
  }م { 

ــهداريِجت قْــفالْح ــنم  
     ـهفْليِجت الظَّلْـم هنم ـن  
    ـهريِجدت تنـسا أَحشر  
ــه ــني دماليجـ   ١يالقـ

ـ           أَال يـا من لعـينٍ للتـ
ــسقي         ــجٍ ي دال ــي بركَغ

ــف ذو             ــثٌ غَري ــا لَي وم
       ــاب ــبلَينِ وثَّ ــو ش أَب
     لَّى وــوــي  إِذْ تبكَح
ــسام صــا      ح ــالكَف وبِ

  وأَنـت الطَّــاعن الــنجال 
  :عمر بن أيب ربيعة 

  }م { 
  
  
  

  }م { 
  }م { 
  }م { 

ــانْ ــا ف ــتبكِّي دمعه       ـ
ــدانْ ــث ال يــاللَ الْغ خ      
            أَظـــافريٍ وأَســـنانْ 
      شــديد الْــبطْشِ غَرثــانْ
ــوانْ  ــومِ أَلْ ــوه الْقَ           وج
ــرانْ ــيض ذُكْـ             رِم أَبـ
ــد آنْ ــا مزبـ   ٢َء منهـ

     ــت ــيت قام ــي الَّ أَال ح
ــر بع ــت ــا  فَفاض   ةٌ منه

    ــا دار ــطَّت بِه ش نــئ   لَ
ــا   ــا نؤاتيه كُن ــد   لَقَ

  :للمؤلف 

ــا  ــوف تحيين ــى خ        عل
ــا   ــدمع يبكين ــاد ال   فَك

ــا                  ــالْهوى حين ــوج بِ   عن
ــا  ــت تؤاتين كان ــد   وقَ

ــيها ــن مآس م ــعوب ش        
ــا  ــى مغانيه نغــى ت تم  

  :للمؤلف أيضا 

ــا ــا محاميهـ   مرابيهـ
ــا   وحاميهـــا حراميهـ

  ـــــــــــ
   . ٥٩ ـ ٥٨ ص  .الديوان  ـ ١
   .١٦٢ص .  ـ شرح ديوان اخلنساء  ٢
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٩١

١٩١

           ـي وِقْفَـهف إِذا مـا قُلْت
            دـرق ـنـاسِ ملُ النأَصو

  فَمــا أَخطَــأَ مــن نــادا
  :خليل حسين األيويب 

  ك
  ك

  }م { 

    فَهدبِالـص نلْقِ الْكَـوبِخ 
      ت الـرجس كَالْعفَّـه    وقُلْ

   فَّهي الــزف شيـا أَطْر ك  

  أَقـام الْحب فـي قَلْبِـي     
ــي  ــى قُربِ تري مال أَدو  

  

  ك
  ك

  ١وهلْ في الْحب من بـاسِ    
  

  وخلْت الْحب في كَاسـي    
  وهلْ في الْحب من بـاسِ     

  :كشاجم 
ــلِ           ــشطُ لَألكْ نــى ت تم

ــاهي  ــا الطَّ ــد زينه   وقَ
    الْغ بـوص نيـ كَما ز   يـ

فَجاَءت وهي من أَطْيــ        
    ناهيــو يٍ شــد ج ــن فَم

ـــ          عن ــه لَينا عدــض نو
ــزورِ  ــرِ ال خٍ وافــر   وفَ
ــروجٍ ــوجٍ وفَـ   وطَهيـ

  :ابن عبد ربه األندلسي 

  ك
  ك

  }م { 
  }م { 

  ك
  }م { 

         ـهونالْج تحـلأُص فَقَـد  
  ــهمــا زين نــسلَنــا أَح        
    ـهضِ أَفانينوي الرف ـث  
    هحونـشكَلُ مؤـبِ ما ي 
هــصارين ــصبنا مـ          وعـ
    ـهخونطَرقْـلِ والْب عـن    
 همينــس ت ــك ــدنا لَ أَج  
ــه طْجينت ــك ــدنا لَ ٢أَج  

ـ      عي الـشى قَـواففْننا ته  
ــ لْيح تــس ــواف أُلْبِ   ا   قَ
  تعالَت عـن جريـرٍ بـلْ      

  

  ـرِ   في هـذا الـروِي       }م { 
 وِيــر ــيِ ال ــن الْحلْ م        
  يــد ــلْ ع ــرٍ ب يه٣ز  

  ــــــــــ
   .٤٨ص . لشعرية  ـ الترمجة واألعمال ا١
   .٣٦٣ص  .  ٤ج/ مروج الذهب /  وأورد املسعودي قسما منها يف ٤٠٠ ـ الديوان  ص  ٢
   .١١٤ص . ٢ج/  و يتيمة الدهر ٣٢٥ص   . ٦ ـ العقد الفريد  ج ٣
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٩٢

١٩٢

  :الفند الزماين 
       أَيــا تملــك يــا تملــي

وذات الطَّــوقِ والدملُـــ   
ــذْلي  ذَري عــي و   ذَرينِ

  :ن موشحات اهلزج وم

  ك
  }م { 

ــشكْلِ  ــدلِّ وال        ذات ال
    ـجِ والـتقْصارِ والْحجلِ  
ــلِ ــذْلَ كَالْقَت ــإِنَّ الْع   ١فَ

ــم ذ ــى كَ ــادي    إِلَ ا التم
ــن وِدادي         ع ــرِض عوِت
ــرح وِدادي        جت ــم وكَ

ــادي  ــك ص نــي م   قليبِ
 هــم ض ــك نــرادي م م        

         ــه لَثْم يكــفْت ش ــن مو
        ــه هِمم ــه ــي حاج لو

  مـــرادي واعتمـــادي
  :علي بن عيسى 

ـــفلخنِي وِتـــدوعبِت      
ــرِف عت تــس ــك لَ كَأَن       
 ــف لتينِي وــض ــا ي       بِم
فــذْر ــنيِ ي ــعِ الْع مدو  
 كــد ــوق جي ــه فَ وِلَي        
 كــد ــي خدي ف ــه          وقُبلَ
   كــد يبــا ع ــر بِه أَص  

     فعـسـي تلَّت٢بِها يا خ  

         ـدـي خعِ فمالد يرجو
   في الِّلمــ         لفعلِ الشيبِ 

  

  ك
  }م { 

     ـي الْجِيـدف رظْمِ الدكَن        
ــد ــرد الْغي لْخال ل ــة            ـ

  ـــــــــ
ويف النسخة اليت بني أيدينا من كتاب منتهى :  ٧٠ص .  ـ قصائد نادرة  من كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب  ١

  .الطلب من أشعار العرب وهي من جزأين ، ال توجد ترمجة للفند الزماين ، ورمبا هناك أجزاء أخرى ليست حبوزتنا 
  " .مفْعولُن = فاعيلُن " دخل اخلرم .... " ذات الدلِّ " الحظ عجز البيت األول 

  :هذا الشعر بصيغة أخرى  / ٤٣٣ص . حج الصاهل والشا/ ذكر املعري يف 
  يـــا تملـــك يـــا تمـــلِ

  

  ذَوات الطَّـــوقِ والْحجـــلِ 
  ..)وذات ( وقد جاء اخلرم يف صدر البيت ، ومل يأت يف عجزه ، ولعل بداية العجز 

  . مل يسم قائله  . ٩٢ ـ  املوشحات األندلسية ، لسليم احللو ، ص  ٢
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٩٣

١٩٣

      يالـش بِـي صـار لَقَد      ب
ــاب ــرُء إِذا ش ــا الْم مو  

  :بشار بن برد 

  ــد ــومٍ وتفْني ــى لَ          إِلَ
دودــو ــديهِن بِمـ   ١لَـ

اَألزد الْــ      " صنم  " أَال يا   
سقيت الْعذْب مـن ودي     

ــك مكْ ــي بِ ــا         أَرانِ روب
          ــك ــي منـ أَال ترزقُنِـ

ــدعونِي        ي قوــش ــإِنَّ ال فَ
  إِذا مـا ذَكَرتـك الْعيــ        

  :وأنشد املربد 

  }م { 
  ك
  ك
  ك
  ك

  }م { 

ــا  بر ــه عوندــذي ي           لَ
ــم تــسقنِي عــذْبا        وإِنْ لَ
       وال تكْشف لـي كَربـا     
ــا بقُر ــبِ أَو ــلُو الْقَلْ س      
ــا    بح ــت يــي م إِنو  

   ٢ـن لَم تملك لَها غَربـا     

 ــه ــصدترميتيـ   فَأَقْـ
ــينِ ــسهمينِ مليحـ   بِـ

  

ــه يمالر ــأَت ــا أَخطَ   فَم
 ــهيهِمــا الظَّبكت٣أَعار  

  
  انتهى الكالم على حبر اهلزج يليه الرجز

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .٦٧ص  . ١٤ج /  ـ معجم األدباء ١
   .٩٧ ـ ٩٦ص   . ١ج /  ـ الديوان ٢
  ٨٠ ـ  كتاب القوايف ، للقاضي أيب يعلى التنوخي ، ص ٣
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٩٤

١٩٤

  حبر الرجز
  :املفتاح 

        رِدـولُ الْمـهازِ سجلى الــرع رحب  
××<  ×  |××<   ×   |××<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنفْعتــس م  
  :ه جاء يف سبب تسميت

   لُنفْعتــس م لُنفْعتــس م لُنفْعتــس م  
××<  ×  |××<   ×   |××<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م  

. مسي رجزا الضطرابه والعرب تسمي الناقة اليت ترتعش فخذاها رجـزاء            : قال اخلليل   { 
  : ضت ارتعش فخذاها وأنشد الرجز داء يصيب اإلبل يف أعجازها فإذا: قال أبو حامت 

        ـهوند ترقَـص ـرٍ ثُـميبِخ تممه  
  

  كَما نـاَءت الرجـزاُء شـد عقالُهـا       
وإمنا كان مضطربا ألنه جيوز حذف حرفني من كل جزء من أجزائه ، ويكثر فيه دخـول                 

 ، فيكون   العلل والزحافات والشطر والنهك واجلزء ، وألن يف كل جزء منه سببني خفيفني            
فيه حركة فسكون فحركة فسكون ، وقال ابن دريد مسي رجزا لتقارب أجزائـه وقلـة                
حروفه ، ومن مث يطلق الرجز على كل شعر قلت حروفه وقصرت بيوته ، وقيل ألن أكثر                 
ما تستعمل منه العرب املشطور الذي هو على ثالثة أجزاء فشبه بالراجز من اإلبل وهـو                

  .١}قى على ثالث قوائم الذي تشد إحدى يديه فيب
  :ما يعتري تفاعيله 

اخلنب ، الطي ، اخلبل ، القطع ، الكبل ، التذييل ، الترفيـل ، ويـستقبح                 : يدخل عليها   
  .دخول اجلب رغم جوازه 

لـئال  " فـاعلُن   = مستعلْ  " ميتنع يف الرجز أن تأيت العروض والضرب مطويني مقطوعني          
   . يلتبس مع السريع يف عروضه وضربه

  
  
  

  ـــــــــــ
   . ٧٣ص .  ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٩٥

١٩٥

يعترب هذا البحر من أسهل حبور الشعر العريب لكثرة مـا يـدخل علـى                : نبذة عن الرجز  
يف قبول الزحافات والعلل ،     " مستفْعلُن  " تفاعيله من الزحافات ، وال توجد تفعيلة جتاري         

" شاعر  وراجز    " الشعر والرجز ، واعتربوا الرجز قائما بذاته فقالوا         وقد فصلوا قدميا بني     
، " محـار الـشعر     " ووضعوا الرجز يف رتبة أدىن من الشعر، وكانوا يطلقون على الرجز            

  . لسهولة مركبه والذي كثريا ما يتبدى يف احلديث العادي 
  :فهذا املعري يفصل بني القصيد وبني الرجز 

  دأَنْ ت ترقَص     فـرـي شلْياَء فالْع رِك  
  

        ـزجبِهـا الر ـقلْحي لَم د١إِنَّ الْقَصائ    
ويف عصرنا وجدنا من يعارض هذا الرأي ، فالكأس ال حتدد جودة اخلمر ، واللؤلؤ  حسنه                 

  .يف النحور وليس  يف البحور 
  :قال شوقي  

        ـزجالر ـنا مـعا واسرحب ترتاخو  
   ــه ــا وأَرى خالفَـ ــرونَ رأْيـ   يـ
ــورِ    ــي النح ــؤِ ف ــةُ الُّلؤلُ قيمو  

  

  ــز جع ــن مــا ل كَبرم مــوهعز ــد   قَ
    الفَهــس ــوم الـ ــأْس ال تقَـ   اَلْكَـ

ــورِ   ــي الْبح ف ســي ــِسه ولَ      ٢بِنفْ
ليس له منافس بني األوزان األخرى إال اخلبب ، على          { : وذكر علي يونس يصف الرجز      

   . ٣}األقل يف مرحلة من مراحل الشعر اجلديد 
وزن حبـد   مهما يكن ، يظل األمر تابعا ملقدرة الشاعر على اإلبداع والتألق ، وال عالقة لل              

  .ذاته 
  
  
  
  
  

  ــــــــــ
   .٨٣٤ص   . ٢ج /  ـ اللزوميات ١
  . ـ دول العرب وعظماء االسالم ٧ص  . ٩ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٢
  ١٢٧ ـ  النقد األديب وقضايا الشكل املوسيقي يف الشعر اجلديد  ، لعلي يونس ، ص  ٣
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٩٦

١٩٦

  : هلذا البحر تسعة أشكال 
  .م ـ العروض التامة والضرب التا١
 .ـ العروض التامة والضرب املقطوع ٢
ـ العروض ازوءة والضرب ازوء ، ويتعاقب اخلنب والطي والكبل علـى العـروض              ٣

 .والضرب ، وأكثر ما يظهر يف املزدوجات ، سواء التام أو ازوء 
 . ـ العروض ازوءة والضرب ازوء املكبول ، ويأيت الضرب مقطوعا ٤
 .ءة والضرب ازوء املذيل ـ العروض ازو٥
 .ـ العروض ازوءة والضرب ازوء املرفل ٦
٧              لُنفْعتـسـ العروض املشطورة وهي الضرب ، وشرطها عندنا أن تنبين القصيدة على م

الصحيحة أو مع الزحافات مثل اخلنب والطي فقط ، ليظل هناك فرق واضح بني مـشطور                
 . الرجز ومشطور السريع 

 . املنهوكة وهي الضرب ـ العروض٨
ـ العروض الـمسدوسة وهي الضرب ، وقد شرحنا البيت املسدوس ، رغم قلتـه يف               ٩

  .الشعر 
وقفنا هنا على أشكال قليلة مبسطة دون االكثار ، حىت ال نرهق القارئ ، ويكفي أن يعلم                 

 شكال سوى املوشـحات واالسـتمراريات       ٥٠القارئ أن من العروضيني من عد للرجز        
ية ، ومل حندد العروض سوى بالقول تامة وجمزوءة وذلك لكثرة تعاقب الزحافـات              الرجز

  . والعلل على التفعيلة 
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٩٧

١٩٧

  : العروض التامة والضرب التام : الشكل األول 
  :أمحد شوقي  

         ـرطالْع حـدالْم ـكذل نأَي تيـا أُخ  
××<   ×< |×<   ×   |××<×  

 لُنفْعتــس م /لُنفْعــت م / لُنفْعتــس م  
  

     طَـرهـا الَّذي كــانَ الْمودج نأَي١و   
<×<  ×< |×<   ×    |××<×  

 لُنفْعــت م / لُنفْعــت م /  لُنفْعتــس م  
  .جاءت العروض صحيحة ومثلها الضرب 

  :  املقطوع العروض التامة والضرب: الشكل الثاين 
  :للمؤلف 

  اَلْعلْــم يــسمو بِــك فَــوق اَألنجــمِ 
××<   × |×<<   ×   |××<×  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م /لُنفْعتــس م  
  

ــتعلى ــا اس إِذا م ــك ــلُ يردي هالْجو   
××<   × |×<<   ×     |×××  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م /ــولُن   مفْع
ودخل الطـي   " مفْعولُن  " وتقرأ  " مستفْعلْ  " دخل القطع على الضرب ، فبقيت التفعيلة        

  " . مستعلُن " على التفعيلة الثانية واخلامسة فحوهلما إىل 
  :العروض ازوءة والضرب ازوء : الشكل الثالث 

  :للمؤلف 
  ضر غَيـــر ســـاعة   مـــا الـــ

××<           ×<      |×<×   
 لُنفْعتـــــسم /لُنفْعـــــتم  

  

ــــةلــــى قَناعع فَكُــــن    
<×<          ×<       |×<×  

  لُنفْعــت ــتفْعلُن/ مـــ   مـــ
  :العروض ازوءة والضرب ازوء املكبول : الشكل الرابع 

   الـــضر غَيـــر ســـاعة مـــا
××<          ×<         |××  

 لُنفْعتــس ــولُن/ مـــ   فَعـــ
  

ــــهلــــى قَناعع فَكُــــن   
<×<         ×<          |××  

 لُنفْعــت ــولُن/ مـــ   فَعـــ
  ــــــــــــ

  .مسرحية البخيلة  / ٤٢٣ص   . ٦ج /  ـ املوسوعة الشوقية ١
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١٩٨

١٩٨

  :ومما جاءت عروضه مطوية وضربه صحيحا 
  :أمحد شوقي  

ــر ســـدى   ال يـــذْهب الْخيـ
××<        ×         |×<<×  

 لُنفْعتــــسم /لُنعتــــسم  
  

   ــنعــا يموي ــنعي ــنم١و   
<×<       ×          |××<×  

 لُنفْعـــــتم /تـــــسملُنفْع  
  :ومما جاءت عروضه صحيحة وضربه خمبونا 

  :أمحد شوقي  
   نمــي ــد الْ ــةَ الْخلْ نج ــب ه  

××<        ×         |××<×  
 لُنفْعتــس ــستفْعلُن/ مــ   مــ

  : ومما جاء الضرب مقطوعا

طَنــو ــدلُ الْـ ــيَء يعـ    ٢ال شـ
××< ×<        |        ×<×  

 لُنفْعتـــــسم /لُنفْعـــــتم  

  :أبو العباس الضيب  
 ـــــتضرتـــــا اعيإِذا الثُّر  

<×<        ×         |×<<×  
  لُنفْعـــــتم /لُنعتـــــسم  

  

ــرِ   ــوعِ الْفَجـ ــد طُلـ    ٣عنـ
×<<        ×           |×××  

عتـــــسم لُن /فْعـــــولُنم  
هذه أشكال كلها من جمزوء الرجز ، تتعاقب الزحافات والعلل على التفعيلة دون تقيـد ،                

  .فقد جتتمع أشكال التفعيلة كافة يف قصيدة واحدة 
  : العروض ازوءة والضرب ازوء املذيل : الشكل اخلامس 

  :أمحد شوقي  
ــشمعةٌ   ــي فَـ ــدت لـ   إِنْ عـ

××<        ×<        | ×<×  
 لُنفْعتـــــسم /لُنفْعـــــتم  

  

ــمعتانْ  ــي أَو شــ   ٤للْحنفــ
×<<        ×       |××<×>  

 لُنعتــس ــستفْعالنْ/ مــ مــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٤٦ص  . ٩ج /  ـ املوسوعة الشوقية ١
    .٢٥٨ص   .  ٩ج /  ـ  املوسوعة الشوقية ٢ 
  

   .٣٤٥ص  . ٣ج /  ـ  يتيمة الدهر ٣
  مسرحية البخيلة  / ٤٠٧ص   . ٦ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٤
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

١٩٩

١٩٩

  " .مستفْعالنْ " دخل التذييل على الضرب فتحولت التفعيلة إىل 
  :زوءة والضرب ازوء املرفل العروض ا: الشكل السادس 

  :لشاعر  
  قَــد هــاج قَلْبِــي منـــزِلٌ      

××<        ×         |××<×  
 لُنفْعتــس ــستفْعلُن/ مــ   مــ

  

   ١ضـــامته أَحـــداثُ الَّليـــالي
××<       ×      |××<××  

 لُنفْعتــس ــستفْعال/ مــ   تنمــ
  " . مستفْعالتن " دخل الترفيل على الضرب فتحولت التفعيلة إىل 

  :العروض املشطورة وهي الضرب : الشكل السابع 
   :للمؤلف

ــلْ  ــا فَع ــر م ــرور وانظُ الَغو ــاك إِي   
××<    ×< |×<  ×    |××<×  

ــستفْعلُ م ن / لُنفْعــت م /لُنفْعتــس م  
  

هنا بيت ذهب شطر تفاعيله وبقي شطرها ومن هنا مسي املشطور ، والعروض هي الضرب               
  .، أي أن القافية فيها 

  : العروض املنهوكة وهي الضرب : الشكل الثامن 
  :أبو نواس  

 لَكــد ــا  أَع ــا  م   ٢إِلَهن
<×<    ×     |××<×  

  لُنفْعـــتم /لُنفْعتـــسم   
وهنا أيضا بيت ذهب ثلثا تفاعيله وبقي ثلث والقافية هنا يف العروض اليت هـي الـضرب                 

  .أيضا 
  ــــــــــ

   .٦٨٦ص .  ـ العروض ١

   .٢١٨ص   . ٢ج /  ـ الديوان ٢
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٠٠

٢٠٠

  :العروض املسدوسة وهي الضرب : الشكل التاسع 
  :للمؤلف 
ــي سرــد   ف الْقَ

   ××<×  
 لُنفْعتــــسم   
 رــصالْب ــتحت  

   ××<×  
 لُنفْعتــس   مــ
 ـِر ــ ــن يختب م  

   ××<×  
 لُنفْعتــس   مــ
رــص   ال ينتــ

   ××<×  
 لُنفْعتــس   مــ

  

هذا الشكل بالذات ، وكما يظهر فهو مؤلف من تفعيلة واحدة ، وميكن تركيبه ، ليصبح                
  :ا أو تاما ، وقد ورد هذا الوزن يف الشعر العريب جمزوءا أو مشطور

  :سلم اخلاسر  
ــى الْمطَــ  ــثٌ بكَــ رموس غَي ر  

ــم ــثُـ ــدر  غَفَـ ــا قَـ   رلَمـ
ــاقي اَأل ــب ــش ر ثَ الْب ــر يخر  

  رهـــو الْـــوزر لمـــن نظَـــ
  

  ر لَمـــا اغْتفَـــرثُـــم انهمـــ
 ــص اقْت ــم ــسي ر ثُ ــدلَ ال عر  
ـ     ربــدر بــد  ر ضفَــرع مـ

ــض ــن حـ ــوالْر لمـ   ١رمفْتخـ
  :وال خيتلف هذا النص عما أوردنا قبله ، وميكن ترتيبه بيتا تاما 

ـ   روسى الْمطَ م ـ    ر غَيثٌ بكَ مهان ثُـم ر  
  

  رلَمــا قَــدر  غَفَــ ثُــمرلَمــا اغْتفَــ
  ـــــــــــــــــــــــ

   .٢٤٠ص   . ١١ج /  ـ معجم األدباء ١
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٠١

٢٠١

  أمثلة حملولة
  :ابن الرومي  

ــ بجــا ع ــد رأَين ــب لَقَ جالْع ــن ا م  
<×<  ×  |×<<   ×<   |×<×  

 لُنفْعــتم / لُنعتــسم /لُنفْعــتم  
     هرى طَــوعــدت بــانِيذَن ــنم  

×<<  ×  |××<   ×   |××<×  
 لُنعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنفْعتــس م  

  :دريد بن الصمة 

ــبجرمــادى وجمــادى وج نــيب   
×<<  ×  |×<<   ×   |×<<×  

 لُنعتــس م / لُنعتــس م / لُنعتــس م  
بــذَّن ــه وال ــذَّنب علَيِ ــاجتمع ال    ١فَ

×<<×  |   ×<<×  |   <×<×  
 لُنعتــس م / لُنعتــس م /ــت ملُنفْع  

    ـذَعنِي فيها جتيـا لَي     
××<  ×  |××<×  

  لُنفْعتسم /            لُنفْعتـسم
ــعأَضفيهــا و ــبأَخ       

<×<  ×  |×<<×  
 لُنفْعــت م /              لُنعتــس م

  أَسوق  ـعمطْـفاَء الزو       
<×<  ×  |××<×  

 لُنفْعــت م /              لُنفْعتــس م
    عـدها شـاةٌ ص٢كَأَن         

<×<  ×  |××<×  
 لُنفْعــت م /لُنفْعتــس م  

  :أخت سعد بن قرط 
  ـــــــــــــــ

   .٨٩ ـ  كل ما قاله ابن الرومي يف اهلجاء  للدكتورة نازك سابا يارد ، ص  ١
   .٣٧ص   . ١٠ج /  ـ األغاين ٢
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٠٢

٢٠٢

ــر أَخٍ    يــا خ ــعد ي ــا س   ي
××<       ×       |×<<×  

 لُنفْعتــــسم /   لُنعتــــسم  
ـــ   جمــلِ و يالْخ ــد ــا ذائ   ي

××<       ×       |×<<×  
  مــــستعلُن  / علُن مــــستفْ

 قى بِـــهـــشال ي فُكـــيس  
×<<      ×        |××<×  

 لُنعتــــسم / لُنفْعتــــسم  
  يـا سعد كَـم أَوقَـدت للْــ        

××<       ×       |××<×   
 لُنفْعتـــسم /لُنفْعتـــسم  

  :أمحد شوقي 

  ك
  
  ك

  }م { 
  
  ك
  ك
  

  }م { 

ــ ــت در الْحلَمــ    هنازعــ
××<      ×        |×<<×  

 لُنفْعتــــسم / لُنعتــــسم  
  ــه رِمالصِ الدــد ــتاب ال    ـ

××<      ×        |×<<×  
 لُنفْعتــــسم / لُنعتــــسم  

 هنِمــس ــسناد الــ    إِالَّ الــ
××<      ×        |×<<×  

 لُنفْعتــــسم / لُنعتــــسم  
ـــهمها زنـــار ـــياف١أَض   

××<      ×        |×<<×  
 لُنفْعتــــسم /لُنعتــــسم  

  إِنْ عــدت لــي فَــشمعةٌ 
××<     ×<  |×<×  

تــسم لُنفْع /   لُنفْعــتم  
 ــه ــي بِ ل ــود ــرش يع ق  

××<      ×< |×<×  
 لُنفْعتــسم /لُنفْعــتم  

  :شواهد مل يسم قائلوها 

ــمعتانْ  ش ــي أَو    للْحنف
×<<  ×   |××<×>  

 لُنعتــس النْ  / مفْعتــس م  
ــا ــروشِ مئت ــن الْقُ ٢نْم   

<×<   ×<<<  |×>  
 لُنفْعــت ــانْ/ مـ   فَعلَتـ

    يـا ظَبيةً مـا بـين ضـا      
××<    ×   |××<×  

 لُنفْعتــس م /  لُنفْعتــس م  
  

 لِ الْمنحىن ترعى الْخزامى     }م { 
××<   ×  |××<××  

 لُنفْعتــسم /نالتفْعتــسم  
  ــــــــــــــ

   .٩٣/ ٩٢ وذكر أن امسها نان ،وذكر الشعر ص ٩٢أشعار النساء  ص / ذكرها املرزباين يف  . ١٤٠ص .  ـ الوحشيات ١
  .مسرحية البخيلة  / ٤٠٧ص   . ٦ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٢
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٠٣

٢٠٣

        ـنم مموا يـا قَـوقنال ت  
××<    × |××  <×  

 لُنفْعتــس م /  لُنفْعتــس م  
    ــهإِالَّ أَن مــا قُلْــت  

××<    ×   |××<×  
 لُنفْعتــس م /لُنفْعتــس م  

  :للمؤلف 

   قَومٍ من الظُّلْـمِ اسـتغاثوا     
××<  ×   |××<××  

 لُنفْعتــسم /  نالتفْعتــسم  
   طـاقال ي ظـيمع ١ظُلْـم    

××<  ×   |××<××  
 لُنفْعتــسم /نالتفْعتــسم  

       مهـنـي أَيلُ قُلْ ليـا لَي  
××<    ×   |××<×  

 لُنفْعتــس م /   لُنفْعتــس م  
      مهـرفـي أَمخت تأَن أَم  

××<     ×  |××<×  
فْعتــس م لُن /لُنفْعتــس م  

  :أبو العباس الضيب 

   أَين ترى سـاروا وحلُّـوا    
×<<  ×   |××<××  

 لُنعتــس م / نالتفْعتــس م  
   فَكَشفَهم لـي ال تحـلُّ     

<×<  ×   |××<××  
لُنفْعــت م / نالتفْعتــس م  

 ـــــتضرتـــــا اعيإِذا الثُّر  
<×<         ×       |×<<×  

 لنفْعــت ــستعلُن  / مـــ   مـــ
  حــــــِسبتها المعــــــةً   

<×<        ×        |×<<×  
 لُنفْعــت ــستعلُن/ مـــ   مـــ

  

  

      عنـــد طُلـــوعِ الْفَجـــرِ  
×<<    ×          |     ×××  

 لُنعتـــــسم /  فْعـــــولُنم  
رد ــــــنلَةً مبــــــن٢س       

×<<         ×          |×××  
 لُنعتـــــسم /فْعـــــولُنم  

  

  
  ــــــــــــــــــــــ

   .٦٨٦ص .  ـ العروض ١
   . ٣٤٥ص   . ٣ج /  ـ يتيمة الدهر ٢
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٠٤

٢٠٤

  :اخلالدي  سعيد بن هاشم 
ــدعجِ     ــلٌ بِالـــ   مكَحـــ

<×<         ×       |×<<×  
 لُنفْعــت ــستعلُن  / مـــ   مـــ

ــي      ــاحِ فـ ــصفَر التفَّـ   معـ
<×<        ×        |××<×  

 لُنفْعـــــتم /     لُنفْعتـــــسم  
ــا        ــشعر ومـ ــشه الـ   خمـ

×<<         ×       |×<<×  
 لُنعتـــــســـــ/ مم   لُنعتس  

      ــــــهضــــــا عارمإِنو  
<×<         ×       |×<<×  

 لُنفْعــت ــستعلُن/ مـــ   مـــ
  :عبد السالم بن احلسني املأموين 

ــالْغنجِ      منقَّــــــب بِــــ
<×<         ×      |×<<×  

 لُنفْعــت ــستعلُن / مـــ   مـــ
  لـــيحِ الـــضم ـــدجِخر   

××<         ×      |×<<×  
 لُنفْعتــــسم /  لُنعتــــسم  

   ذاك لطـــــولِ الْحجـــــجِ
×<<         ×      |×<<×  

 لُنعتـــــسم / لُنعتـــــسم  
    ١شـــــنفَه بِالـــــسبجِ 

×<<         ×      |×<<×  
 لُنعتـــــسم /لُنعتـــــسم  

ـــ     ــطالِ سطْ اَألس ــن ــا م   لَن
<×<      ×      |××<×  

 لُنفْعــت ــستفْعلُن  / مــ   مــ
  كَالـــشمسِ إِذْ عالَجهـــا   

××<       ×      |×<<×  
 لُنفْعتــــسم /    لُنعتــــسم  

ــائحٍ    ــه كَمـــ    كَرنيبـــ
××<         ×<     |×<×  

 لُنفْعتــس ــتفْعلُن  / مــ   مــ
  

ــب   }م {  ــأْنه غَريـ ــلٌ شـ    ــ
××<         ×<       |××  

 لُنفْعتــس ــولُن / مــ   فَعــ
ــب ــلِ الْمغيـ ــي الطَّفَـ    فـ

×<<         ×<       | ××    
 لُنعتــس ــولُن  / مــ   فَعــ

  قَليـــب لَـــه ـــوهو   
×<<         ×<       |××  

 لُنعتــس ــولُن/ مــ   فَعــ
  ـــــــــــــــــ

   .٢٤٠ص  . ٢ج /  ـ يتيمة الدهر ١
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٠٥

٢٠٥

ــبيكَةٌ   ــضته ســـ   قَبـــ
×<<       ×<       |×<×  

 لُنعتــس ــتفْعلُن  / مــ   مــ
  ضـــرب دمـــشقي فَمـــا    

××<       ×       |××<×  
 لُنفْعتـــسم /لُنفْعتـــسم  

  :للمؤلف 

 ــب ــا نحيـ ــي متنِهـ      فـ
××<        ×<        |××  

 لُنفْعتــس ــولُن / مــ   فَعــ
 ــريب ــا ضـ ــرى لَهـ     ١يـ

<×<    ×<          |  ××  
 لُنفْعــــتم /فَعــــولُن  

  اَلْعلْــم يــسمو بِــك فَــوق اَألنجــمِ 
××<   ×  |×<<  ×   |××<×  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م / لُنفْعتــس م  
   ــه ا أَنــار ــزا وافْتخ ع ــك   يكْفي

××<   ×  |××<  ×   |××<×  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس ــ/ م م لُنفْعتس  

   ــه ــوت أَهلَ م رِكــد ال ي ــم   والْعلْ
××<   ×  |×<<  ×   |××<×  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م /لُنفْعتــس م  
  :محودة بن عبد العزيز 

ــتعلَى ــا اس إِذا م ــك ــلُ يردي هالْجو   
××<   ×  |×<<  ×     |×××  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م / ــولُن   مفْع
 ذُو الْجهــلِ ميــت كــانَ حيــا أَو الَ

××<   ×  |××<  ×     |×××  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م / ــولُن   مفْع

  بــذا ال ي ــمِ ل ــلُ الْعلْ ــىفَحام    لَ
<×<  ×  |×<<  ×      |×××  

 لُنفْعــتم / لُنعتــسم /فْعــولُنم  

ــدا   الْع ــع قْميو رــض ــدفَع ال يو   
<×<   ×  |×<<  ×<   |×<×  

 لُنفْعــتم /تــسم لُنع /لُنفْعــتم  
ــسجِدا ــي الْم ــانَ ويبنِ ــدم الْح هيو   

<×<  ×  |×<<  ×    |××<×  
 لُنفْعــت م / لُنعتــس م /لُنفْعتــس م  

  

  ــــــــــــ
   .١٩٨ – ١٩٧ص   . ٤ج /  ـ يتيمة الدهر ١
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٠٦

٢٠٦

ــن ا  ــاد دي ــدى أَع اقْتا وــض    ِهللا غَ
<×< ×   |××<  ×    |××<×  

 لُنفْعــت م / لُنفْعتــس م /لُنفْعتــس م  
ــسدا   ــان فَ ــي زم نِ فيرمــالْع    ١بِ

×<<  ×<  |×<  ×    |×<<×  
عتــس م لُن / لُنفْعــت م /لُنعتــس م  

  :جورج جنيب خليل 
ــأَلَّقي  ــأَلَّقي تــ   تــ

<×<   ×<    |×<×  
 لُنفْعــت ــتفْعلُن / مـ   مـ

     هــوارا أَنــريــا قَم  
×<<   ×    |××<×  

 لُنعتــس م /  لُنفْعتــس م  
  يـا زهرةً مـن نـرجِسٍ      

××<   ×    |××<×  
 لُنفْعتــس م /  لُنفْعتــس م  

ــا  ــورد وي ــةَ الْ ــا باقَ   ي
××<   ×    |×<<×  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م  
  جودي علـى جموعنـا     

××<   ×<    |×<×  
 لُنفْعتــسم / لُنفْعــتم  

  

   يـا كَوكَبا فـي اُألفُـقِ     
××<  ×     |×<<×  

فْعتــس م لُن / لُنعتــس م  
ــسقِ الْغ ــالم ــت ظَ حم   

<×<   ×    |×<<×  
 لُنفْعـــتم /  لُنعتـــسم  

ــقِ  بــبِ الْع ــو بِطي    تزه
××<    ×   |×<<×  

 لُنفْعتــس م /لُنعتــس م  
ــقِ   بح ــن ةً مــود     أُمل

××<   ×    |×<<×  
 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م  

   بِالْـمبــِسمِ الْمنمــقِ  
××<    ×<   |×<×  

 لُنفْعتــسم /  لُنفْعــتم  
  ـــــــــــ

الوزير الكاتب أبو حممد : والشاعر هو  . ٤٠٨نسية ، حملمد بريم الرابع ، ص  ـ  اجلواهر السنية يف شعراء الديار التو ١
  .كل شطر ميثل بيتا من املشطور ، حىت وإن رتب الشعر ذه الطريقة . محودة بن عبد العزيز  
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٠٧

٢٠٧

ــهدا زال   ــري ش   ولْتقْط
××<   ×    |××<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م  
  ـرمكُبِي الْخسلْتو   ـنةَ م  

××<   ×    |×<<×  
 لُنفْعتــس م /لُنعتــس م  

  :فاروق مواسي . د 

ــقِ   }م {  يالر ــاك ــن لَم الً م   
××<   ×    |××<×  

 لُنفْعتــس م /  لُنفْعتــس م  
ــشفَقِ  ــون ال ــرٍ بِلَ ١ثَغ   

××<   ×    |×<<×  
 لُنفْعتــس م /لُنعتــس م  

  يــا زينتــي فــي بهجتــي    
××<        ×         |××<×  

 لُنفْعتــس ــستفْعلُن / مــ   مــ
  تـــذْكو بِـــنفْحٍ عـــابِقٍ   

××<        ×         |××<×  
 لُنفْعتــس ــستفْعلُن/ مــ   مــ

  :بشار بن برد 

   لوعــــةلــــني بِلــــنيِ الَّ
××<        ×         |××<×  

 لُنفْعتــس ــستفْعلُن / مــ   مــ
  ــة ــن طيبـ ــسبوكَةً مـ    ٢مـ

××<         ×        |××<×  
 لُنفْعتــس ــستفْعلُن/ مــ   مــ

ـِرٍ    ــ ــولٍ مخب ــن رس ــلْ م ه  
××<        ×       |××<×  

 لُنفْعتــس ــستفْعلُن  / مــ   مــ
 مهـــنـــا ميكـــانَ ح ـــنم  

××<        ×       |××<×  
 لُنفْعتــس ــستفْعلُن / مــ   مــ

ــسبٍ   ــأَننِي ذو حـــ   بِـــ
<×<        ×       |×<<×  

 لُنفْعــت ــستعلُن / مـــ   مـــ
  

ــربِ   ــع الْعـ ــي جميـ    عنـ
××<        ×        |×<<×  

 لُنفْعتــــسم /  لُنعتــــسم  
   ومــن ثَــوى فــي التــربِ   

<×<       ×         |×<<×  
 لُنفْعــت ــستعلُن  / مـــ   مـــ

   عـــالٍ علـــى ذي الْحـــسبِ
××<        ×        |×<<×  

 لُنفْعتــــسم /لُنعتــــسم  
  ــــــــــــــــــــ

   .٣٨ – ٣٧ص  .  ـ فليخجل التاريخ ١
   .٦٩ص  .  ـ ملا فقدت معناها األمساء ٢
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٠٨

٢٠٨

    ــه ــمو بِ ــذي أَس ــدي الَّ ج  
××<        ×         |××<×  

 لُنفْعتــس ــستفْعلُن / مــ   مــ
 ــال ــصر خـــ   ي إِذاوقَيـــ

<×<       ×          |××<×  
 لُنفْعـــــتم /لُنفْعتـــــسم  

  :املتنيب 

ــي  ــانُ أَبِـ ــسرى وساسـ    كـ
××<         ×        |×<<×  

 لُنفْعتــــسم /لُنعتــــسم  
ــسبِي  ــا نـ ــددت يومـ   ١عـ

<×< ×         |       ×<<×  
 لُنفْعــت ــستعلُن/ مـــ   مـــ

عيــش ــشيع الْمـ ــدم الْمـ   ال عـ
×<<   ×< |×<  ×<   |×<×  

 لُنعتــس م / لُنفْعــت م /لُنفْعــت م  
عنــص ــا ت ــنع م ص ــاح   لَيــت الري

××<   ×< |×< ×    |××<×  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعــت م /لُنفْعتــس م  

  ــع ــرت تنفَ ــرا وبكَ نَ ضــر   بكَ
<×<  ×  |×<<   ×<  |×<×  

 لُنفْعــت م / لُنعتــس م /لُنفْعــت م  
ــ جسوعــز عز ــن هو ــت أَن جس  

<×<  ×  |×<<  ×<   |×<×  
 لُنفْعــت م / لُنعتــس م /لُنفْعــت م  

   ــع بأَر ــن هو ــت أَن ــد واحو  
<×<  ×  |×<<   ×<  |×<×  

لُنفْعــت م /  لُنعتــس م /لُنفْعــت م  
  

  
  ــــــــــــــ

   .٣٠٠ ـ ٢٩٩ص   . ١ج /  ـ الديوان ١
  .وال يستقيم الوزن هكذا } وبكَرنَ ضرا وبكَرت تنفَع { يف الديوان  . ٣٠٠ ـ ٢٩٩ص   . ١ج /  ـ الديوان ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٠٩

٢٠٩

  أمثلة غري حملولة
  :امرؤ القيس  

ــواءُ  ــع الْقَ بالر ــك أَهاج ــر قْفالْم   
        ــر ــر دروج صرصـ ــره مـ   غَيـ

          ـــركبيو ـــهـــي آياتف ـــروحي  
       بِرـدالْم وامالـس ـكينيع لْ هـاج١ب   

  :حممد مهدي اجلواهري 
ــوا     ــا س ــسي أَب مفَالت  
        ـنرابِ ملى اَألعي عطوف  
  والتمــسي مــنهم جــدو  

  تزبـــديتزيـــدي 
  :زين الدين بن الوردي 

  }م { 
  ك
  }م { 

  ه أَشـــرا ذا بطَـــرِ  
  بــــاد ومحتــــضرِ  
ــدداً وزوري     داً جـــ
ــشمري ــزي تـ ٢تعنـ

ــسأَلُنِ  ــادن يـ   ي وشـ
ــسرِعا  ــي م ــا ل   مثِّلْهم

  :صفية بنت عبد املطلب  

 ــر بالْخا وــد تبــا الْم م             
 فَقُلْــت :ــرالْقَم ــت٣أَن  

   هــذا ظَلــيِم جــاَءكُم فــي يــشكُرِ
ــو  ــات مه ــث غاب رِكَلَيــد خسٍ م   

  

ــشرِ  عــرامِ م ك ــن م ــيِم ــذا ظَل   ه
  
  

  ــــــــــ
   .٣١٢ص  .  ـ الديوان ١
   .٢٠٦ ـ ٢٠٥ص   . ٢ج /  ـ الديوان ٢

ــرا ــب والْمـ ــسنورِبِالْقُـ   ن والـ
  يـا فارِسا تحـت الْعجـاجِ اَألكْـدرِ       
ــصرِ تنــةَ الْم ــديت حملَ ــلْ ه مح٤ا

  ) .وأَغْيد يسأَلُنِي  : ( ٤٧٦ص . ٢ج / ويف خزانة األدب البن حجة احلموي /  ٤٥ص  .  ـ مثرات األوراق ٣
   .١٠٩ ـ  شاعرات يف عصر النبوة ، للدكتور حممد التوجني ، ص ٤
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢١٠

٢١٠

  :كشاجم يعارض أبا نواس 
  رــص ــا ق ــة فيه   ولَيلَ
 رــد ــن الْكَ م ةيــاف   ص
رــص ــحٍ بِالْب ــا كَلَم يحو  

  : عنترة 

ــشاؤها عرحــس ــع ال م   
    طَرقْضِ الْـوت لَمقْضى وت  
     طَـرالْخ ـنم ةطْرخ ١أَو  

ــا   ــى بعلَه ــلُّ أُنث ــو كُ ــوم تبل اَلْي  
ــا ــي رحلَه محيــا و ــالْيوم يحميه   فَ
ــبلَها   س ــوس ــى النف ــا تلْق   وإِنم

  رِكاتــد نايا مـــم ــاإِنَّ ال   ٢أَهلَه
  :األشتر يف وقعة اهلرير 

ــبا    ــا حوشـ ــن قَتلْنـ   نحـ
ــــالعِ قَبذا الْكو  لَــــه  

ـــ      ــا الْ ــا أَب نــوا م   إِنْ تقْتل
  كُمــن ــا مـ ــد قَتلْنـ   فَقَـ

  :ضرار بن األزور 

  ك
  ك

  }م { 

ــا     لَمأَع ــد ــدا قَ ــا غَ لَم  
  ومعبــــدا إِذْ أَقْــــدما  

  يقْظـــان شـــيخا مـــسلما   
  ٣ســبعني رأْســا مجرِمــا  

          فَـرالْم ـهنـي مل ـنأَي قح تواَلْم  
 قَرتــس الْم ــر يسِ خودــر ــةُ الْف نجو  
     رضح ندوا يـا مهي فَاشتالهــذا ق  

ـ        الْب بي رِضـى ركُلُّ هـذا فور٤ش  
  

  
  ــــــــــــــــــــــ

   .٢١١ص  .  ـ الديوان ١
   .١٦٥ص . ـ الديوان ٢
   .٤٠٠ ـ ٣٩٩ص  .  ٢ج/  ـ مروج الذهب ٣
   .٦٢، ص ١ ـ  فتوح الشام ، للواقدي ،  ج٤
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢١١

٢١١

  :حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي 
ــسنا  ــديق نفْ ــا ص   لَن
  ــكونِه س ــن م دــر أَب  
 ــه ــدرِي وجهِـ   وجـ

  :ابن الصيقل اجلزري 

 ــه ــه منهمكَ قْتــي م ف  
  كَـه حروسطَ النـدي الْ   

    كَهمالـس جِلْـد كيهح١ي  

  دعِ الْمالم واحِسمِ واقْطَـع أَذاك واجـزِمِ        
          هتفَـضجــازِمٍ خو  هتفَـضمٍ رالئ كَم  

  ةً وكَـم نـصبت كفَّـةً          وكَم جزمت عفَّ  
  وكَم تلَوت السورا وكَم علَـوت الْمنبـرا        

  وكَم خلَبت خلَّةً  وكَـم حلَبـت حلَّـةً            
وكَم حضرت ناديا وكَم خـصرت باديـا        
  وكَم فَالة جبتها وكَـم صـالت جزتهـا        

  :ابن عبد ربه األندلسي 

  فَلَيس يدمي من رمـي بِلَومـك الْمـذَممِ         
  وصائمٍ ركَضته  إِىل الــنوالِ الْمـسجمِ       

  وكَم خفَضت خفَّةً خوف الْخبيث الْمجرِمِ      
  وكَم جلَوت الدررا على النـدي الْمفْعـمِ        

  قَــوالْم ــيحمجِلَّـةً بِر ــتلَبج كَـممِ      و  
  وكَم حضرت واديـا بِطرفـي الْمطَهـمِ         

  ٢وكَم صـالة قُمتهـا لنـصبِي الْمـتممِ        

          ـبعالت ـببِالْح عوفـشهـا الْميـا أَي  
                 ـرِبقْتقْريـبِ مــا ال يي تف تأَن كَم  

  بــض ــوي إِذا غَ عرال ي ــن م دو عد  
 ــنمو             ــبتــا عموي ــهتبإِذا عات  

         ـبنالْع كوالـش ـننِـي مجال ت ك٣إِن         
  :األشل األزرقي 

ــعلْ  سو ــد يز حــن حن  
ــلْ ــه إِذا ارتجـ   ويلُمـ

  

ــ ـــــــــــــــــــــ

  لَمــا رأَى وقْــع اَألســلْ
ــلْ  ــالَ واحتفَ ــم أَط   ٤ثُ

  
   .١٥٥ص   . ١٧ج /  ـ معجم األدباء ١
     .٣٥٩ -٣٥٨ص  .  ـ املقامات الزينية ٢
   . ٢٧٠ص  . ٦ج/  ـ العقد الفريد ٣
   .٢٧٧ص .  ـ شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين ٤
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٢١٢

٢١٢

  :أبو سلمى ـ عبد الكرمي الكرمي 
ــالَ  ــق حـ ــالي أَرى اُألفْـ   مـ

ي ــــورى   الننــــُأل الــــدم  
  والـــشام صفَّــــقَت هـــوى  
  مـــر النــــسيم عــــاطرا    

  :عمر بن أيب ربيعة 

 تــدــلْ عــالَ .. هه يــا أَلْــف  
ــى   ــناك الْمجتلَـ ــذا سـ   هـ

  والنيربــــــان هلَّــــــالَ   
    ١مــــررت أَوالَ : قــــالَ  

 ــــفقوفَــــؤادي م هــــاج  
 لَـــــةلَي ذات ــشاي   ممـــ
ــدمى  ــالثٌ كَالـــ   إِذا ثَـــ

  :عمرو بن خثارم البجلي 

  ــرِف ــا أَعــ ــي مــ   ذَكَّرنِــ
  فعـــشــا ي ــشوق ممـ   والـ
 فلــس ــب ومـــ   ٢وكاعـــ

         عحــابِسٍ يـا أَقْـر ـنب عيـا أَقْر  
عرــصت أَخـــوك عرــصإِنْ ي ــكإِن  
         عفْـري ـدجم ـزع ـنخٍ مي بـاذف  
   ــع نأَما وــد ــضيم غَ ــع ال   وأَدفَ

 ــاس ــه النـ ــستتبعيتبعـ    وال يـ
  ــع ــشب مجمـ ــع مؤتـ   وزمـ

  :االمام علي كرم اهللا وجهه 

        عنـصنْ مــا تظُرفَـان ي أَخـوكإِن  
  إِنــي أَنــا الــداعي نِــزارا فَاســمعوا
 ــع ــادر وينفَـ ــضر قـ ــه يـ   بِـ
   ــعقْمال ي خشــام أَلَــد  ــزع  
  عــر ــب وأَكْ إِالَّ ذَن ــو ــلْ ه ه  

ــس حوعــد أَج ــف أَنــلٌ و   ٣ب وغْ

  يــــا مـــن بِـــدنياه اشـــتغلْ  
ــةً  ــأْتي بغتــ ــوت يــ   اَلْمــ

  ــــــــــ

ــلْ  ــولُ اَألمــ ــره طــ   وغَــ
ــلْ  ــندوق الْعمـ ــر صـ   ٤والْقَبـ

   .١١٩ص  .  ـ املشرد ١
   .٣٩٤ص  .  ـ الديوان ٢
   .٢٠ص  . ٨ج /  ـ خزانة األدب للبغدادي ٣
   .٢١٤ص .  ـ الديوان ٤
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٢١٣

٢١٣

  :حلج أبو نواس يف ا
  لَكــد ــا أَع ــا م   إِلَهن
      لَـك ـتيلَب قَـد كيلَب  
      لَـك ـريكال ش لْكالْمو  
      ـلَكـثُ سيح لَـه تأَن  

  :أبو عبد اهللا حممد الورغي 

      لَـكم ـنكُـلِّ م ليكم  
ــكيلَب ــك ــد لَ مإِنَّ الْح   

ــأَلَك س ــد بع ــاب   ماخ
لَــكه بيــا ر الك١لَــو  

ــالكي   ــا م ــالكي م   وم
    ــهامأَي بِــه ــتتاه  

  المــا جامعــافَاســمع كَ
  :أمحد شوقي 

              غَيثُ الـزمان الْممحـلِ   
  عـــنِ الْملـــوك اُألولِ  
ــزِلِ عــوى بِم ــنِ الْه ٢ع  

ــا   ــيدتي وبخلُهــ   ســ
انهـــا  وكْرذو قَلَـــتت  

   يرحمهــــا اُهللا فَمــــا  
  فــي غَــضبٍ عنــد الْحــوا 
  ومـــا اختلَفْنـــا مـــرةً

  :للمؤلف 

  
  
  ك

  }م { 

  في الْخـطِّ سـارا  كَالْمثَـلْ       
  بِالْـبخلِ فيـه مـا انتقَـلْ       

  أَنسى لَهـا تلْـك الْجمـلْ         
 رابٍ وــط اضــلْ " رِ و عز"  

  ٣ وال جمـــلْفــي حمــلٍ 

 ــد ــلَ والـ ــوه مثْـ   ظَنـ
  فَجــاَء عكْــس مــا رجــوا 
هــد ــي والـ ــلَ فـ    فَقيـ

  :قس بن ساعدة االيادي 
  ـــــــــــ

        شـادـي الرثـاالً فى مقَض  
   ــداد ــي س فــقٍ و ــي خلُ ف  

  مــادر لَّفَــتخو نــار  

   .٢١٨ص   . ٢ج/  ـ الديوان ١
   .٢٢٩ص  .  ـ اجلواهر السنية  يف شعراء الديار التونسية ٢
  . مسرحية البخيلة ٤٣٤ ـ ٤٣٣ص .  ٦ج/  ـ املوسوعة الشوقية ٢
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٢١٤

٢١٤

ــذي ــد ِهللا الَّــ   اَلْحمــ
  ولَـــم يخلِّنـــا ســـدى

 ــلَ فينــا أَحساأَرــدم  
  صـــلَّى علَيـــه اُهللا مـــا

  :طرفة ابن العبد 

  لَــم يخلُــقِ الْخلْــق عبــثْ
  من بعـد عيـسى واكْتـرثْ      
ــثْ  عب  ــد ــي قَ ــر نبِ يخ  
  ١حج لَـه ركْـب وحـثْ      

ــرِ    معبِم ةــر قُب ــن م ــك ــا لَ   ي
  خال لَـك الْجـو فَبيـضي واصـفري        
ــذَري  حــاذا ت ــخ فَم ــع الْفَ فر ــد   قَ

ــري     ــئْت أَنْ تنقِّ ــا ش ــري م   ونقِّ
  ٢قَد ذَهـب الـصياد عنـك فَابـشري       

  :هند بنت عتبة 
 ــه بتــي ع ــين بكِّ ــا ع   ي

ــديد الرقَ ش خــي شــه ب  
   هبغــس الْم مــو ي ــم طْعي  
   ــه لَبغالْم مــو ي فَعــد ي  
     ــهرِبح ــهلَيــي عإِن  
   هلَبتــس ــةٌ مـ   ملْهوفَـ
   ـــهثْرِبي  ـــبِطَنهلَن  
   ــه ــارة منثَعبــ   بِغــ
ــه بقْرــولُ م ــا الْخي   فيه
 هبــلْه س ــواد ــلُّ س   ٣كُ

  ــــــــــــــ
   .٨٢ ـ ٨١ص  . ٢ج / ألدب للبغدادي  ـ خزانة ا١
  . بدون، عامل جزم ، اضطرته القافية  والوزن " تحذَري " جزم الفعل املضارع  . ٧١ص .  ـ الديوان ٢
   . ١٨٩ص  .  ـ شرح ديوان اخلنساء  ٣
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٢١٥

٢١٥

  : حميي الدين بن العريب 
  يـا حـادي الْعـيسِ بِـسلْعٍ عـرجِ        

  ــس فًا ، مطعتــس م مهــاد   تلْطفًاون
ــاجِرٍ   ــا وح ــين النق ب ، ــة بِرام  
ــا  ــة غُرته ــن طفْلَ ها منــس ــا ح   ي
  فــد ــي ص ــةٌ ف كْنونةٌ مــؤ   لُؤلُ

ــها الْ  اصةٌ غَوــؤ ــا لُؤلُ ــر فَم   فكْ
  :وأورد املعري 

ــدرجِ   بِالْم ــة ــى الْبان ــف عل قو  
  هلْ عندكُم مـن فَـرجِ     ! ي  ا سادت ـي

ــةٌ م جِ جارِيدــو ــي ه ةٌ فــصور   قْ
ــسرجِ   ــلَ ال ــارِقِ مثْ ــضيُء للطَّ ت  
ــسبجِ  ــواد ال ــلِ س ــعرٍ مثْ ش ــن م  

  ١ي أَغْــوارِ تلْــك الُّلجــجِتنفَــك فــ

     لَـك ـدمإِنَّ الْح كيلَب  
ــك ــو لَ ه ــريك إِالَّ ش  

  

  
  

 كــد ــات بِفَ ــو بن   أَب
  

لْكالْمو    لَـك ريكال ش   
 ــك ــا ملَ ــه وم   تملُكُ

  ومن تلبيات العرب يف اجلاهلية
    ـري اَألمطعيـا م كيلَب  
     ـرمي الْعـامِ الزف جِئْناك  

  

  
  

   ـرملِ الْخيبِالس طْرِق٢ي  
  

     رمنِـي الــنب نع كيلَب  
 ــر مهنــا ي ــلُ غَيثً أْمن  

  :وذكر أيضا 
ــا   ــرا دونك ــوال أَنَّ بكْ ــك لَ يلَب  

  

  شكُرك النـــاس ويكْفُرونكـــايـــ
ــا   ــثَج يأْتونك ــا ع نــا زالَ م    ٣ م

  :أبو شهاب املازين 
  ـــــــــــــ

   . ١٧٤ ـ ١٧٣ص  .  ـ ترمجان األشواق ١
   . ٥٣٥ص  .  ـ الصاهل والشاحج ٢
   .٥٣٦ص  . م .  ـ ن ٣
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٢١٦

٢١٦

 معــن ــاب الـ   أَدرك أَربـ
  ْــم ــوبٍ أَش ــلِّ ملْح   بِكُ
 معــن ــسبِي والـ   ردوا الـ

  :زرقاء اليمامة 

 ْــم جو برــض ــي ال محو  
لَمثْـــلِ الـــزـــذَلَّقٍ مم  
 مــد ــح بِ ــذا ريِ بــا ح   ١ي

  يا لَيـت ذا الْقَطـا لَنـا       
  إِلَــى قَطــاة أَهلنــا  

  :بديع الزمان اهلمذاين 

  ــه عم هفــص ــلَ نِ   ومثْ
 ــه ــا مائَ ــا قَطً   ٢إِذًا لَن

ــــنانس ــــفهرمه  
ـــــــهوانأَع هالدأَو  
 بِهــصاح ــب لـ   مواثـ
ــابِ  ــشتبِك اَألنيـ   مـ
ــشكْلِ  ــيِح ال ــو مل   حلْ
  رامٍ كَـــثري النبـــلِ 

  

هــنان ــذَلَّقٍ أَســ   مــ
 هــان ــملٍ ش ش ــق   تفْري
بِــــشارِبِه لَّــــقعم  
  فــي الــشيبِ والــشبابِ
ــلِ  ــد اَألكْ ــاوٍ زهي   ض
  ٣حوف الِّلحـى والـسبلِ    

  
  
  

  انتهى الكالم على حبر الرجز يليه الرمل
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   .٦٩٤ ـ ٦٩٣ . ٢ج /  اهلذليني  ـ شرح أشعار١
  :وذكر الشعر بصيغة أخرى ، تندرج ضمن البسيط  . ٢٥٧ . ١٠ج /  ـ خزانة االدب للبغدادي ٢

ــه ــام ليـ ــت الْحمـ   لَيـ
ـــــهيقَد فَهنِـــــصو  

  

ـــــهيتمامإِلَـــــى ح  
 ــه ــام ميـ ــم الْحمـ   تـ

  .واملقصود يف الشعر هو املشط  . ٢٢٦ص .  ـ شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين ٣
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٢١٧

٢١٧

  حبر الرمل
  :املفتاح 

   ــه لَيع ــيح ــو التواش ــلٌ تحل مر  
<<   ××  |×<  ××<<   |××  

  ــن التفَع / نالتــاع ــن/ ف التفَع  
  :جاء يف سبب تسميته 

 ــنالتفَع / نالتفــاع / ــنالتفَع  
<<  ××  |×<   ××<<   |××  

 ــنالتفَع / نالتفــاع /ــنالتفَع  

مسي بذلك تشبيها له برمل احلصري أي نسجه النتظام أوتاده بني أسبابه ، وقال              : قال اخلليل   { 
تشبيها له بالرمل وهو سرعة السري ، أي لتتابع فاعالتن فيه فيسرع النطق به ، وقيـل                 : الزجاج  

   .١}وهو أبعدها : هو نوع من الغناء خيرج على هذا الوزن ، قال الصفاقسي ألن الرمل الذي 
  :ما يعتري تفاعيل البحر 

  " .فَعالتن = فاعالتن " التفعيلة األوىل والثالثة يف املفتاح دخل عليهما اخلنب 
 ما يدخل اخلنب على مجيع التفاعيل بدون استثناء وهو حسن ، ويدخل الكف على مجيع التفاعيل       

  .عدا الضرب ، ويدخل احلذف والقصر والتسبيغ والدبل على الضرب 
  :  هلذا البحر تسعة أشكال 

  .  ـ العروض التامة الصحيحة والضرب التام الصحيح ١
  . ـ العروض التامة احملذوفة والضرب الصحيح ٢
  .  ـ العروض التامة احملذوفة والضرب احملذوف ٣
  . ضرب املقصور  ـ العروض التامة احملذوفة وال٤
  .  ـ العروض التامة احملذوفة والضرب املدبول ٥
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح ٦
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء املسبغ ٧
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء احملذوف ٨
٩زوءة الصحيحة والضرب ازوء املدبول  ـ العروض ا.  

  ــــــــ
   .٧٦ص  .  ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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٢١٨

٢١٨

  :العروض التامة الصحيحة والضرب التام الصحيح : الشكل األول 
  :للمؤلف 

 ــه ــرض الْجهالَ ال تــا و لْمع دفــت سا  
×<   ××  |×<  ××   |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن / ف ــاعالتن/ ف   ف
  

ترت ــه ــم حالَ ــاالً ثُ ــالْعلْمِ ح ــع بِ ف   
×<   ××  |×<  ××   |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن / ف ــاعالتن/ ف   ف
هذا الشكل قليل الورود خاصة يف عروضه ، ولكنه موجود بكثرة يف بـدايات القـصائد                

  .خاصة يف التصريع 
  : العروض التامة احملذوفة والضرب الصحيح :  الشكل الثاين

  :يوسف أسعد غامن  
ــامعٍ   ــن س ــا م مو ــن الَّلح دــش نن  

×<    ××<<  |  ××    |×<×  
 نالتفـــاع / ـــنالتفَع /لُنفـــاع  

  

 ــشيد لنغي لــص يو ــن الَّلح ــم فْه١ي   
×<  ××<<  |   ××   |×<××  

 نالتــاع ــن / ف التفَع /نالتــاع   ف
وقـد تتـداخل يف     " فاعلُن  " وتقرأ  " دخل احلذف على العروض فبقيت التفعيلة  فاعالَ         

  . ، أي احلذف والدبل " فَعلُن " و " فاعلُن " العروض 
  :والبيت الذي قبل الشاهد للشاعر 
ــى عثْ ــظِّ علـ ــا دورةُ الْحـ   رتهـ

×<    ××<<  |   ××<<   |×  
 نالتــاع ــن / فـ ــن/ فَعالتـ   فَعلُـ

  

  عيدــص ل ــعيد ص ــن ــا م      حملَتن
<<  ××   |×<  ××<<   |××  

 ــنالتفَع / نالتفــاع /ــنالتفَع  
  " .فَعلُن " وتقرأ " فَعالَ " العروض هنا دخل عليها الدبل فبقيت التفعيلة 

  : العروض احملذوفة والضرب احملذوف : الشكل الثالث 
  :توفيق ضعون  

  ـــــــــــــ
   . ١٦٨ ـ  شعراء العصبة األندلسية يف املهجر ، للدكتور عمر الدقاق ،  ص  ١
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٢١٩

٢١٩

        رــد ــامِ الْقَ ــو َألحك ــا نعن   كُلُّن
×<    ×× |×<   ××    |×<×  

التفــاع ن / نالتفــاع /لُنفــاع  
  

 ــر ــدنيا مفَ ــي ال ــا لبنِ ــيس منه     ١لَ
×<    ××<<  |  ××    |×<×  

 نالتفـــاع / ـــنالتفَع /لُنفـــاع  
  " .فاعلُن " دخل احلذف على العروض والضرب فبقيت التفعيلتان 

  :العروض احملذوفة والضرب املقصور : الشكل الرابع 
  :فهد أبو خضرة  . د 

ــسرةٌ   ــي حـ ــا أَدري أَنَّ حبـ   أَنـ
<<  ××  |×<    ××    |×<×  

 ـــنالتفَع / نالتفـــاع /لُنفـــاع  
  

  نيتاحــر ــر ال ش ــه نــصيبِي م ن٢و    
<<  ××  |×<   ××   |×<×>  

 ــنالتفَع / نالتالنْ/ فــاعفــاع  
ويتعاقب الـدبل   " فاعالنْ  " وتقرأ  " فاعالت  " دخل القصر على الضرب فبقيت التفعيلة       

  .واحلذف يف العروض 
  :العروض احملذوفة والضرب املدبول : الشكل اخلامس 

  :فهد أبو خضرة  . د 
  قَهــو ــي شـ ــوةٌ ردت لقَلْبِـ    حلْـ

×<   ×× |×<     ××   |×<×  
 نالتفــاع / نالتفــاع /لُنفــاع  

  

 ــب ذَهــانِي و ــى زم ــد أَنْ ولَّ ع٣ب    
×<   ××  |×<    ××<<   |×  

 نالتفـــاع / نالتفـــاع /لُـــنفَع  
  : ومما دخل الدبل على العروض والضرب 

  :الشافعي  االمام 
  إِنَّ ِهللا عبــــــادا فُطَنــــــا 

×<    ××<<  |  ××<<    |×  
 نالتــاع ــن / فـ ــن/ فَعالتـ   فَعلُـ

  

ــا   نتــافوا الْف ــدنيا وخ ــوا ال    ٤تركُ
<<   ××   |×<  ××<<    |×  

 ـــنالتفَع / نالتــاع ــن/ فـ   فَعلُـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٥٩ص  .  ـ شعراء العصبة األندلسية يف املهجر ١
   .٣٢٢ص   . ١ج /  ـ األعمال الشعرية ٢
   .٣٢١ص  . ١ج . م .  ـ ن ٣
   .٣٧٣ص  .  ـ  الديوان ٤
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٢٢٠

٢٢٠

وكما قلنـا يتعاقـب     " فَعلُن  " دخل الدبل على العروض والضرب فبقيت التفعيلة فيهما           
  . ذف يف العروض ، فيأيت بيت عروضه حمذوفة  يليه بيت عروضه مدبولة الدبل واحل

  :العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح  :الشكل السادس 
  :حممد بن أمحد األبيوردي  

  ــه طيبو ــود ــر الْع زاه  
×<    ××<<   |××  

 نالتفـــاع /ـــنالتفَع  
  

 هـــشيبت لَياليـــه١و  
<<   ××<<    |××  

 ــن ــن/ فَعالتـ   فَعالتـ
نقصت تفعيلة من كل شطر ، وبقي البيت من أربع تفاعيل ، وهذا ازوء ، ودخل اخلنب                 

  " .فَعالتن " على أغلب تفاعيله فبقيت 
  :الشكل السابع ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء املسبغ 

  :ابن فضال  
ــرٍو    فَ ــي أُم عمـ   تنتنِـ

<<   ××    |×<××  
 ـــنالتفَع /نالتفـــاع  

  

  ٢وكَذاك الـصب مفْتـونْ    
<<  ××   |×<××>  

 ـــنالتالتـــانْ/ فَعفاع  
آخرهـا سـبب   " فاعالتن " التسبيغ زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف ، و            

  " .فاعالتانْ "  فتقبل دخوله ، وهنا حوهلا إىل خفيف ،
  : الشكل الثامن ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء احملذوف 

  :اخلنساء  
  وبِها مـن صـخر شـيٌء     

<<   ××    |×<××  
 ـــنالتفَع /نالتفـــاع  

  

    فَهكـى بِالـصحي س٣لَي  
×<    ××     |×<×  

 نالتــاع ــاعلُن/ فـ   فـ
  ـــــــــــــــــــــ

    . ٢٤٥ص   . ١٧ج /  ـ معجم األدباء ١
   .٩٦ص  .  ١٤ج /   ـ معجم األدباء ٢
   .٦٠ص  .  ـ شرح ديوان اخلنساء ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٢١

٢٢١

  " .فاعلُن " دخل احلذف على الضرب فبقيت التفعيلة 
  .ة والضرب ازوء املدبول الشكل التاسع ـ العروض ازوءة الصحيح

  :ابن عبد ربه األندلسي  
ــارا  ــشوقِ ن ــدحت لل   قَ

<<   ××    |×<××  
 ـــنالتفَع /نالتفـــاع  

  

  هــد ــي كَبِ ف ــه ني١ع    
×<   ××<<      |×  

 نالتــاع ــن/ فـ   فَعلُـ
  " .  فَعلُن "دخل الدبل على الضرب فبقيت التفعيلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
   .٢٧٤ص .  ٦ج/  ـ العقد الفريد ١
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٢٢٢

٢٢٢

  أمثلة حملولة
  :حممود الزبريي  

  رمــأْت بٍ يــع ش ــرار ــا أَح ــا هن   ه
×<    ××  |×<  ××    |×<×  

 نالتفــاع / نالتفــاع /لُنفــاع   
ــي    ــوبٍ تلْتقـ ــشاعيلُ قُلـ   ومـ

<<   ××<<   |  ××   |× <×  
 ـــنالتفَع / ــن ــاعلُن   / فَعالتـ   فـ

  هــا هنــا الْعــزم الَّــذي ال ينثَنِــي 
×<    ××  |×<  ××    |×<×  

 نالتفــاع / نالتفــاع /لُنفــاع  
  : حنا أبو حنا 

  ــر ــرات تزدهـ ــولٌ نيـ    وعقـ
<<   ××  |×<   ××    |×<×  

 ـــنالتفَع / نالتفـــاع /لُنفـــاع   
 ــر ــعورٍ تنفَجِـ ــراكني شـ      وبـ

<<   ××<<   | ××     |×<×  
 ـــنالتفَع / ــن ــاعلُن / فَعالتـ   فـ

رثــدنالَّــذي ال ي ــأْسنــا الْب١هــا ه   
×<   ××   |×<  ××    |×<×  

 نالتفــاع / نالتفــاع /لُنفــاع  

ــساْء    ــلَّ الْمـ ــسا حـ   يابِـ
×<         ××     |×<×>  

 نالتــاع ــاعالنْ   / فــ   فــ
ــاْء      ــقِ دمـ ــى اُألفْـ   وعلـ

<<         ××<<     |×>  
  ــــنالتــــالنْ / فَعفَع  

  :ابن زيدون 

رحــس ــى الـ    عابِـــسا ولَّـ
×<          ××      |×<×  

 نالتــاع ــاعلُن  / فــ   فــ
ـــرجلـــى الْقَلْـــبِ حع٢و     

<<          ××<<      |×  
 ـــــنالتفَع /ــن   فَعلُـــ

ــو    ــدارِ موص ــد ال ــا بعي   ي
×<         ××     |×<××  

 نالتــاع ــا/ فــ   عالتنفــ
  ــــــــ

ــسانِي   }م {  ــي ولــ     الً بِقَلْبِــ
×<         ××<<     |××  

 نالتــاع ــن/ فــ   فَعالتــ

   .٣٨٩ص .  ـ الديوان ١
   .٧٣ص  .  ـ قصائد من حديقة الصرب ٢
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٢٢٣

٢٢٣

  ربمـــا باعـــدك الدهــــ   
×<         ××<<     |××  

نالتــاع ــن / فــ   فَعالتــ
  : سليمان جربان . د 

  ١ـــر فَأَدنتــك اَألمــانِي    }م { 
<<        ××      |×<××  

 ــن ــاعالتن/ فَعالتــ   فــ

  عنـــدما كُنـــت صـــغريا   
×<         ××<<     |××  

 نالتــاع ــن  / فــ   فَعالتــ
ــي ــاهدت شـ ــإِذا شـ   ئًا  فَـ

<<        ××      |×<××  
 ــن ــاعالتن/ فَعالتــ   فــ
  : فهيم أبو ركن 

ــدي  ح ــرِف أَع ــن ــم أَكُ   لَ
×<         ××<<     |××  

 نالتــاع ــن / فــ   فَعالتــ
ــدي حوــي ل ــن حقِّ م ــو ٢فَه   

×<         ××     |×<××  
 نالتــاع ــاعالتن/ فــ   فــ

 هــغري ــا صـ ــومي يـ   ال تلـ
×<       ××       |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن  / فــ   فــ
ــستحيلٌ     ــولي مــ   ال تقــ

×<       ××       |×<××  
 نالتــاع ــاعالتن  / فــ   فــ

ــي     ــومي واقْبلينِــ   ال تلــ
×<       ××       |×<××  

نالتــاع ــاعالتن / فــ   فــ
  ــــــــــ

ــالْ  ــدنيا خيـ ــا الـ     إِنمـ
×<       ××       |×<×>  

 نالتــاع ــاعالنْ   / فــ   فــ
ــالْ   ــى بِالْمح ــست أَرض    لَ

×<       ××       |×<× >  
 نالتــاع ــاعالنْ    / فــ   فــ

     ٣م أَرى مــرا طَــويالَ كَــ
×<      ××        |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن/ فــ   فــ

   .١٧٤ص .  ـ الديوان ١
  .ذكرنا اسم القصيدة لعدم وجود ترقيم للصفحات  يف املصدر .  ـ  صغار لكن ـ القصيدة السابعة ٢
   .٣٦ – ٣٥ص  .  ـ لن أقاتل اخويت ٣
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٢٢٤

٢٢٤

  :راشد حسني 
       مـنهلِّ جي ظي اَألغْاللِ ففوديامِ السي الْخف 

×<  ××|×< ××|×<  ××<<|××  
  نالتفـاع /  نالتفاع /  نالتفاع /        ـنالتفَع

   يـتكَلَّم    سجنوا شـعبِي وأَوصـوه بِـأَالَّ      
<<  ×× |×< ××<<| ××<<|××  

  نالتفَع /   نالتفـاع /   ـنالتفَع /           ـنالتفَع
        مـتحالْم توبِـالْم ـدنالْج بِِسياط دوهده  

×<  ××<< |×× |×< ××|×<××  
  نالتفـاع /  نالتفَع /  نالتفاع /             نالتفـاع

 الُّلقْمـة النتنـة إِنْ يومـا تـأَلَّم             أَو بِقَطْعِ 
×< ××|×< ××<<| ×× |×<××  

  نالتفـاع /  نالتفاع /  نالتفَع /        نالتفـاع
        مـنهـي جا فعيدس شقالوا عو هنا عوضمو 

<<  ××<<× ×|×< ×× |×<××  
  نالتفَع /   ـنالتفَع /   نالتفـاع /  نالتفـاع  

  
 لَن تصري الْخيمةُ السوداُء في الْمهجرِ قَـصرا       

×< ××|×<  ××|×< ××<< |××  
  نالتفـاع /  نالتفا/ فاع  نالتع /   ـنالتفَع

 ١وصديد الْجرحِ واِإلعياُء لَن يصبِح عطْـرا      
<<××|×< ×× |×<  ××<< |××  

  نالتفَع /   نالتفـاع /   نالتفـاع /        ـنالتفَع  
  ــــــــــ

   .٣٥ ص . ـ األعمال الشعرية ١
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٢٢٤

٢٢٤

  : البسطي  
  من سـعى فـي عـزلِ والـي          

×<       ××       |×<××  
 نالتــاع ــاعالتن  / فــ   فــ

ـــما   ــنفْسِ والْ ــابِ ال   بِانته
×<       ××       |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن  / فــ   فــ
ــذا      ــلُ هـ ــق مثْـ   فَبِحـ

<<      ××        |×<××  
 ــن ــاعالتن / فَعالتــ    فــ

    ــه ــد منـ ــام الْبعـ   واغْتنـ
×<       ××       |×<××  

 نالتــاع ــن/ فــ   فعالتــ
  :فهد أبو خضرة . د 

  ك
  
  ك

  }م { 

   وابتغـــى تقْـــديِم والـــي
×<       ××       |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن / فــ   فــ
ــالي  ــراًء ال يبــ    لِ اجتــ

×<       ××       |×<××  
 نالتــاع ــاعالتن  / فــ   فــ

ــالِ    ــلِّ ح ــي كُ ف ــذُه بن     
×<       ××       |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن   / فــ   فــ
    ١فَهـــو يـــدعو للـــضاللِ

×<       ××       |×<××  
 نالتــاع ــاعالتن  / فــ   فــ

  قَهــو ــي شـ ــوةٌ ردت لقَلْبِـ   حلْـ
×<   ××  |×<  ××    |×<×  

 نالتفــاع / نالتفــاع / لُنفــاع  
  خلقَــت نظْراتهــا لــي فتنــةً    

<<  ××  |×<   ××    |×<×  
 ـــنالتفَع / نالتفـــاع /  لُنفـــاع  
   منهــا ســوى بــسماتها لَــيس لــي

×<  ××  |×<   ××    |×<×  
 نالتفــاع / نالتفــاع /لُنفــاع  

  ـــــــــ

  ــب ذَهــانِي و ــى زم ــد أَنْ ولَّ عب   
×<    ××  |×<   ××<<   |×  

 نالتفـــاع / نالتفـــاع /  لُـــنفَع  
ــزرع الْ ت ــب لَهــا و عاشتار ــر مع   

×<    ××  |×<   ××<<   |×  
 نالتفـــاع / نالتفـــاع / لُـــنفَع  

  بــضقْتم ـِي    ٢وحــديث أَدبــ
<<   ××<<  |  ××     |×<×  

 ـــنالتفَ/ فَع ـــنالتلُن/ عــاع فـ

   .١٦٧ ـ  البسطي آخر شعراء األندلس ، حملمد بن شريفة ،  ص ١
   .٣٢١ص   . ١ج /  ـ األعمال الشعرية ٢
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٢٢٦

٢٢٦

  :أبواحلسن علي بن عبد الغين القريواين 
  يــا غَــزاالً فَــتن النــا     

×<       ××<<       |××  
 نالتــاع ــن  / فــ   فَعالتــ

 ـــنلكو هـــاروت ـــتأَن  
×<       ××<<      |××  

 نالتــاع ــن/ فــ   فَعالتــ
  :السياب 

ــا  }م {  ــه فُتونـــ      س بِعينيـــ
<<       ××<<      |××  

 ــن ــن  / فَعالتــ   فَعالتــ
    ١صـــحفوا تـــاَءك نونـــا

×<       ××<<       |××  
ــ ــن/ اعالتن فــ   فَعالتــ

  كَم نهلْنـا الْحـب مـن أَقْــ         
×<       ××       |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن / فــ   فــ
ـــ    ــة تخفي ــدى الْقُبلَ صو  

<<      ××<<        |××  
 ــن ــن/ فَعالتــ   فَعالتــ
  :االمام الشافعي 

  }م { 
  
  ك
  }م { 

  ــكيتنجــي وف هـــداح   
×<      ××        |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن   / فــ   فــ
  ــك أَي ــانٌ ذات ــه جِن     ٢ـ

<<      ××        |×<××  
 ــن ــاعالتن/ فَعالتــ   فــ

ــا  ــادا فُطَنــ   إِنَّ ِهللا عبــ
×<   ××<< |  ××<<|×  

 نالتــاع ــن / ف التفَع / ــن   فَعلُ
ــدوا   جــا و ــا فَلَم ــروا فيه   نظَ

<<  ×× |×<  ××<< |×  
 ــن التفَع / نالتــاع ــن/ ف   فَعلُ

  ــــــــــــــــــــــــ

 ـ  املختار من شعراء األنـدلس ، البـن    ١
      .٦٩الصرييف ، ص  

  

  
  
  
  
  
  
  

ــا ــدنياوخافوا الْفتنـ   تركواالـ
<<  ×× |×< ××<<  |×  

 ــن التفَع / نالتــاع ــن / ف   فَعلُ
ــكَنا  س ــي حل تــس ــا لَي    أَنه

×<  ×× |×< ××<<  |×  
 نالتــاع ــاعالتن / ف ــن/ ف فَعلُ

   .١١٣ ص ٢ ـ الديوان ، ج٢
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٢٢٧

٢٢٧

ــذو   ــةً واتخـ ــا لُجـ   ا  جعلوهـ
<<  ××   |×<  ××<<    |×  

 ـــنالتفَع / نالتــاع ــن/ فـ   فَعلُـ
  :فهد أبو خضرة . د 

ــفُنا   ــا س ــالِ فيه ــالح اَألعم    ١ص
×<   ××   |×<  ××<<   |×  

 نالتفـــاع / نالتفـــاع /لُـــنفَع  

ــسرةٌ  ــي حـ ــا أَدري أَنَّ حبـ   أَنـ
<<  ××   |×<  ××    |×<×  

 ـــنالتفَع / نالتفـــاع / لُنفـــاع  
ــصةً   ــو ق ــست أَمح ــي لَ أَن ــر غَي  

×<  ××   |×<  ××    |×<×  
 نالتفــاع / نالتفــاع /لُنفــاع  

  :صفي الدين احللي 

  نتياحــر ــر ال ش ــه نــصيبِي م نو   
<<  ×× |×<   ××  |×<×>  

 ــنالتفَع / نالتالنْ / فــاعفــاع  
 نــي ــةُ ع ــا لَهفَ ــمت تاريِخه س٢ر   

<<  ××  |×<  ××<<   |×>  
 ـــنالتفَع / نالتـــالنْ/ فـــاعفَع  

ـــ    مض ــد ــك قَ اممإِنَّ ح  
×<       ××    |<<   ××  

 نالتــاع ــن / فــ   فَعالتــ
  ــاَءت ــارِ  س ــلُ الن ــي مثْ فَه  

×<      ××        |×<××  
 نالتــاع ــاعالتن/ فــ   فــ

  :عبد الرحيم شيخ يوسف 

ــا   }م {  مامحــا و ميمح تــم    ـ
×<       ××<<       |××  

 نالتــاع ــن  / فــ   فَعالتــ
ــــســــامقامما وقَر٣ت    

×<       ××<<       |××  
 نالتــاع ــن/ فــ   فَعالتــ

       ـدودلَ الْجمضِ يـا راَألر رابيـا ت  
×<    ××  |×<  ××  |×<×>  

 نالتــاع ــاعالتن / ف ــاعالنْ/ ف   ف
  ــــــــــ

 ــود ــد تع ال بو سمــش ــرب ال غت   
×<    ××<<  |   ××<< |×>  

 نالتفـــاع / ـــنالتـــالنْ/ فَعفَع  

منسوبا إىل الفقيه أيب بكر  / ٤٢٤ص   . ٢ج / املغرب يف حلى املغرب / وورد الشعر يف  / ٣٧٣ص  .  ـ الديوان  ١
  . حممد بن الوليد الفهري الطرطوشي 

   . ٣٢٢ص   . ١ج / ال الشعرية  ـ األعم٢
  .الفرقان  / ٦٦/ استعمل التضمني من القرآن الكرمي من اآلية  . ٦٣٨ص  .  ـ الديوان ٣
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٢٢٨

٢٢٨

   ــود ــنا الْعه سقَدــا و ــن آلَين حن  
×<   ××  |×<    ×× |×<×>  

 نالتــاع ــاعالتن / ف ــاعالنْ / ف   ف
  :طرفة بن العبد 

   ١يـلُ العـصيب   لَن يدوم الظُّلْـم والَّل    
×<   ××   |×<  ××  |×<×>  

 نالتــاع ــاعالتن / ف ــاعالنْ/ ف   ف

   تمــس تــا اب ــو إِذا م ــادنٌ تجل   ب
×<    ××   |×<   ××<<  |×  

 نالتفـــاع / نالتفـــاع /  لُـــنفَع  
  ــنم سمالــش ــهلَتدب ــهتبنم   

×<    ××   |×<   ××<<  |×  
 نالتفـــاع / نالتفـــاع /   لُـــنفَع  

ــا   ــدي حببـ ــضحك تبـ   وإِذا تـ
<<    ××<<  |    ××<<  |×  

 ــن ــن / فَعالتـ ــن/ فَعالتـ   فَعلُـ
  : أمحد أيب عصيدة البجائي 

ــر    عــن شــتيت كَأَقــاحِ الرمــلِ غُ
×<    ××<<  |   ××   |×<×  

 نالتفـــاع / ـــنالتفَع / لُنفـــاع  
  ــر قولَ اُألشــص م ضــي ا أَبدــر ب    

<<   ××<<  |    ××   |×<×  
 ـــنالتفَع / ــن ــاعلُن / فَعالتـ   فـ

ـ    بِالْم كسضـابِ الْمكَر  رـص٢اِء الْخ   
<<   ××   |×<   ××   |×<×  

 ـــنالتفَع / نالتفـــاع /لُنفـــاع  

ــا   ــرض عنـ ــن أَعـ ــلْ لمـ   قُـ
×<          ××<<         |××  

 نالتفـــــاع /   ـــــنالتفَع  
ــا      ــك عنــ ــا بِإِعراضــ   مــ

×<          ××<<         |××  
 نالتفـــــاع /ـــــنالتفَع  

  :ابن زيدون 

ــالَى ــافَى وتعــــ     وتجــــ
<<         ××<<          |××  

 ــــــنالتفَع /   ــــــنالتفَع  
      ٣يعـــــرِض اُهللا تعـــــالَى 

×<          ××<<         |××  
  فَعالتـــــن / عالتن فـــــا

  ـــــــــــــ
   .٨٥ص  .  ـ حبات عرق ١
   .٧٨ص  .  ـ الديوان ٢
   .٨٣ ـ  رسالة الغريب إىل احلبيب ، المحد أيب عصيدة البجائي ،  ص  ٣
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٢٢٩

٢٢٩

    جيـــبم ـــداعيكـــلْ له  
×<          ××<<         |××  

 نالتفـــــاع /   ـــــنالتفَع  
ــآى     ــني ينـ ــا حـ ــا قَريبـ   يـ

×<          ××         |×<××  
 نالتــاع ــاعالتن  / فـــ   فـــ

     ـــبحم لوكـــسي ـــفكَي  
×<          ××<<         |××  

 نالتفـــــاع /    ـــــنالتفَع  
       ــسيم ــت نــ ــا أَنــ   إِنمــ

×<          ××<<         |××  
 نالتفـــــاع /    ـــــنالتفَع  

  : علي حممود طه 

ــشاكيك طَ ــبأَم لـــ     بيـــ
×<          ××<<         |××  

 نالتفـــــاع /   ـــــنالتفَع  
غيــــبي ا حــــنيــــرحاض       

×<         ××<<         |××  
 نالتفـــــاع /   ـــــنالتفَع  

 ــب ــك حبيــ ــه منــ      زانــ
×<          ××<<         |××  

 نالتفـــــاع /  ـــــنالتفَع  
ــوب ــاه الْقُلــــ     ١تتلَقَّــــ

<<         ××          |×<××  
 ـــــنالتفَع / نالتفـــــاع  

  أَين مـن عينـي هاتيـك الْمجـالي        
×<   ××  |×<  ××   |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن /ف ــاعالتن /  ف   ف
ــالي    ــمار الَّلي س اقُكــش ع ــن أَي  

×<   ××<<  |  ××   |×<××  
 نالتــاع ــن / ف التفَع / نالتــاع   ف

ــالِ    ــد الْكَرنف ــد وعي ــب الْغي كوم  
×<   ××<<  |  ××   |×<××  

 نالتــاع ــن / ف التفَع /   نالتــاع   ف
  ـــــــــــ

 روسيـالِ     يـا عالْخ لْمرِ يــاححالْب     
×<   ××  |×<  ××   |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن / ف ــاعالتن / ف   ف
   أَين من واديك يــا مهـد الْجمـالِ        

×<   ××  |×<  ××  | ×<××  
 نالتــاع ــاعالتن / ف ــاعالتن / ف   ف

   ٢وسرى الْجندولِ في عـرضِ الْقَنـالِ      
<<  ××  |×<  ××    |×<××  

 ــن التفَع / نالتــاع ــاعالتن/ ف   ف

   .٤٤١ص . ـ الديوان ١
   .١٢٠ص .  ـ الديوان  ٢
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٣٠

٢٣٠

   حملولةأمثلة غري
  :مجال قعوار  .  د 

ــا  ــلْ بِه ــم يحفَ ــةُ لَ ماَألز تــاد   ع
 هـــلُعـــي أَضرِ فكَـــالطَّي نـــام  

      هــور ــادى ن ــصبح ته ــإِذا ال   فَ
ــى   ــب إِنَّ الْمرتق ــا قَلْ ــد ي ئفَات  

  :رياض معلوف 

  غَيــر قَلْــبٍ حافــلٍ بِاَألمــلِ     
  لَــم يحــن موعــده للْعمــلِ     
ــلِ     ــدى كَالْقُب الن ــب ا حرــاث   ن
  ١لَــيس ســهالً كَانــِسيابِ الْجــدولِ

ــق اُهللا  ــانْ  خلَـــ   الزمـــ
  لَفْظَــةٌ مــن شــفَة الّلـــ     
ــونَ ومــا فــي الْـــ   ــرت الْكَ ب  

  :حنا أبو حنا 

  ك
  }م { 
  }م { 

ــانْ     ــا والْمكـــ   والْبرايـــ
  ــت ــه تعالَ ــانْ  : ـ ــن فَك   كُ

ــانْ   ــسٍ وج إِن ــن م نــو   ٢كَ

    ــقَّت ــف شـ ــولي كَيـ   ال تقـ
  قَــد هــدتها فَــوق زِنــزا      
     ــز الْعــأْسِ و ــياِء الْب ض ــن م  

  :سهيل سليم 

  ك
  }م { 
  }م { 

     ــالَه ــذي الرسـ ــا هـ   دربهـ
    ـــضاِء هالَـــهيالْب ـــكتن  

 ــسالَه ــورِ الْبـ ــن نـ   ٣مِ ومـ

  كُلَّمـــا أَحســـست أَنـــي      
ــكَرونِي    ــي أَســـ   خمرونِـــ

ــوا  ــي ودسـ ــأَنوا روحـ   طَمـ
ــا  ــت يومـ ــي كُنـ ــالَ إِنـ   قـ

  ــــــــــــ

ــزانْ    ــلٌ واتــ ــي عقْــ   لــ
    زعزعــــوا فــــي الْكيــــانْ

ــراييين   ــي شـ ــالنْ " فـ   "فُـ
ــانْ  ــاب وبـ ــى ، غـ   ٤وانتخـ

   .٨٤ص  .  ـ يف موسم الضياع ١
   . ٤٢٧ص .  ـ شعراء العصبة األندلسية٢
   . ٨٣ص .  ـ نداء اجلراح ٣
   . ٧٩ ـ ٧٨اغتصاب ص  ـ ٤
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٣١

٢٣١

  :الياس عبد اهللا طعمة 
  أَيها الْعـصفور قُـلْ لـي       
   ــد ــدةٌ قَ ــذه تغري   ه

ــزينٍ     ــا لحـ   رجعنهـ
ــوقي             ــشاد فَ نبِاال ــت أَن  

  :لبيد 

ــصلِّي     ــي أَم تـ   أَتغنـ
ــي ــي وعقْل ــرت قَلْبِ طَي           
   يرتجــي منــك التــسلِّي
              ١إِنْ تكُن بِـالنظْمِ مثْلـي     

ــلْقَةً   ص ــراد ــي م لَقْنا فــص   فَ
ترــام ــى غ تــوبِ ح ــةَ الْعرق   لَيلَ
  ــه ــيقٍ فَرجتـ ــامٍ ضـ   ومقـ

ــ ــه  لَ ــلُ أَو فَيالُ ــوم الْفي   و يق
  :لشاعر 

  وصــداًء أَلْحقَــتهم بِالــشلَلْ   
  جعفَرا تـدعى ورهطَ بـنِ شـكَلْ      
  بِمقـــامي ولـــسانِي وجـــذَلْ
ــلْ حزقــامي وــلِ م   ٢زلَّ عــن مثْ

 ــر الْم ــن م ــك نرغال ي  
ـ    بِ السكَع قفَو قَميصو  
 ــه ــبني الح فيـ   وجـ
ـــرِفعت مهرالـــد أَرِه  

  :حممد بن أمحد األبيوردي 

  }م { 
  }م { 

ــه   ِء إِزار رقَعـــــ
 ــهنســاقِ مــهفَعر   

ـــهلَعخ قَـــد أَثَـــر  
 ـــهعرو أَم ـــه٣غَي  

                   ــه طيبو ــود الْع ــر زاه
كــانــي ممٍ فــوكُــلَّ ي  
  ــــــــــ

هــــشيبت لَياليــــهو                  
 ــه ــذُّلَّ غَريب ــبس ال   ٤تلْ

   .٤٥٥ص  .  ـ ديوان أيب الفضل الوليد ١
    . ١٢٢ص   . ٤ج /  ـ معجم البلدان ٢
   .١٢٧ ـ ١٢٦ص  .  ـ املدهش ٣
   .٢٤٥ص   . ١٧ج /  ـ معجم األدباء ٤
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٣٢

٢٣٢

  :الياس فرحات 
ــةٌ  ــلَتنا بِــــذَوينا لُغــ   وصــ

  لُّ حيــوان حقــريٍ عــالم              كُــ
    مهــن يا بــصيح ــوالً فَ ــلْ قَ   إِنْ نقُ
   مهــن ــدجنا أَعيـ ــضوا تحـ   ومـ
 مــثْلَه ــصاروا م ــم فَ جــالَطوا الْع   خ

  :مسري العمري 

  لَــم تــصلْنا بِبنينــا الظُّرفــاْء     
  بِلُغــــاه وبنونــــا جهــــالْء           

ــاْء  رددوه بِ ــسان الببغـــ   لـــ
ــسامات ازدراْء      تــرِ اب ــى الثَّغ   وعل

ــداءْ  الع ــمار بِ إِضــر لْعل ــم هأْب٢د  

  عانِقينِي قَبـلَ  أَنْ  تمـضي  الـسنونْ            
  وسم   الـدهر   حيـاتي    بِاَألسـى             
  إِننِي   ما   زِلْـت   طفْـالً   ظَامئَـاً               

ــائرٍ ...  أَي  روحٍ   ــبٍ  ح   أَي  قَلْ
  بض   شــوقٍ   وارِف اَنــشدينِي   نــ

  :اخلنساء 

  وامسحي بِالْحـب إِشـفَاق  الْمنـونْ       
  يا أَمانِي العمرِ  يـا  سـحر  العيـونْ           
  البتسامِ الثَّغـرِ  ،  للـصدرِ  الْحنـونْ          
ــونْ نلْجى   لــاه ناسٍ   تــس إِح   أَي  

        الـس  فـارِيخت  ننِي  ميذق٢كُونْأَن  

ــخرٍ إِذا  ــى ص ــي عل كي لــاب ــينِ فَ ع  
ــشحمِ إِذا     ــن ال م مــو ــشبِع الْقَ ي  
  وإِذا مــا الْبِــيض يمــشني معــا   

ــا      ــراف الْقَن ــت أَطْ حت ــات   جانِح
  يطْعـــن الطَّعنـــةَ ال يرقئُهـــا   

  ـــــــــ

          رــز الْج ــاج ــشفْرةُ أَثْب ــت ال   علَ
 ــر ــوت ال ــشجر   أَلْ ــصان ال   يح بِأَغْ

رلِ الْكَــدحــي الــصالْمــاِء ف نــاتكَب  
       رــذ ح ــج ــي فَ وقِ فــس ــات ال   بادي

 ــر مالْخ بــص ال عــي و ــةُ الراق قْي٣ر  
 

   .٥٣ص  .  ـ شعراء العصبة األندلسية ١
خترج مـن كليـة   . م يف أحد خميمات الالجئني يف قطاع غزة بفلسطني ١٩٦٤ولد عام :  ـ مسري امساعيل العمري  ٢

واملقطع من إحدى   . م ومازال يعيش هناك حىت اآلن       ١٩٩٨اضطر للهجرة إىل السويد مع أسرته أواخر عام         . الصيدلة  
  .قصائده على شبكة االنترنت وله مطارحات شعرية مع املؤلف 

   .٣٦ ـ ٣٥ص .  ـ شرح ديوان اخلنساء ٣
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٣٣

٢٣٣

  :ناجي ظاهر 
  أَيها الْهـاجِر قَـد عيـلَ اصـطباري         

أَنــا أَني  وــأْتيل ــرالْفَج ــرظت  
  :كشاجم 

  ضـاع عمري  وانقَضى  زهر شـبابِي       
  ١ينطَوي مـع صـمته الْمـر عـذابِي        

رحالــس قْــتــي وف ــرائــذا الزبح  
   بابِــهإِلَــى أَح كْرالــس هقــاد  

  : اخلنساء 

ــ أَس ــفَر س ــني ــه ح ــصبح بِ   فَر ال
كُرــس ــلِ ال عف ــن م نا ذاككَرــش   ٢فَ

  مرِهــــت عينِــــي فَعينِــــي
  فَــــدموع الْعــــينِ منــــي                 

  إِنَّ نفْـــسي بعـــد صـــخرٍ    
  وبِهـــا مـــن صـــخر شـــيٌء  

  :امرأة من بين احلارث 
ــا     ملْحم روهــاد ــا غ ــارِس م   ف

ــو ــة            لَ عيذو م ــه ــار بِ ــشا ط ي   
ــه شــيمةٌ    نم ــأْسأَنَّ الْب ــر غَي  

  : جليلة بنت مرة 
ــال     ــت فَ ــوامِ إِنْ لُم ــةَ اَألقْ نــا اب   ي
  فَـــإِذا أَنـــت تبينـــت الَّـــذي  

   ـــــــــــــ

   ــه ــخرٍ عطفَــ ــد صــ   بعــ
                ــه ــدي وكفَــ ــوق خــ   فَــ

ــالر ــه                بِــــ   دى معترِفَــــ
  فَهــص ــى بِالـ ــيس يحكـ              ٣لَـ

  ك
ــلْ     ــسٍ وكَ ــلٍ وال نِكْ يمز ــر غَي  
ــصلْ  ذو خ ــد هــاللِ ن ــق اَألطْ الح  

  ٤وصروف الـدهرِ تجـري بِاَألجـلْ      
  ك

ــسأَلي   ــى ت تمِ حــالَّلو ــي بِ   تعجل
ــذلي اعــومي و ــوم فَل ــب الَّل   ٥يوجِ

  
   .٣٧ص  .  ـ الزهرة اليابسة ١
   .١٥٤ص  .  ـ الديوان ٢
   . ٥٩ص  .  ـ شرح ديوان اخلنساء ٣
   .١٩٩ص . م .  ـ ن ٤
   .١٤٠ص . م .  ـ ن ٥
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٣٤

٢٣٤

  :ابن فضال 
ــرٍو  ــي أُم عمــــ   فَتنتنِــــ

 ــت ــبٍ          : قُلْـ ــودي لكَئيـ   جـ
                قالَــــتــــي ونع تفَلَــــو  
ــا                 ــاس جميعـ ــا رأى النـ   مـ

  لَـــن تنـــالُوا الْبِـــر حتـــى" 
  :البسطي 

ــصب مفْ  ــذاك الـ ــونْوكَـ    تـ
   مـــستهامٍ بِـــك محـــزونْ  

ــونْ             ــرُء مجنـ ــرى ذا الْمـ   أَتـ
  فـــي كتـــابِ اِهللا يتلـــونْ     

ــونْ   ــا تحبـ ــوا ممـ   ١ "تنفقـ

ــالثٌ    ــدنيا ثَـ ــةُ الـ   نِعمـ
 جوزمِ وةُ الْجِـــســـحص  

  :عدي بن زيد 

   ــه هايا النينــد ــي ال ف ــن ه  
ـــهفايالْمـــالِ الْك ـــنم٢و  

     مــيبِخ فَّــتعت ارــنِ الــدمل  
ــا         ــن آياته م نــي الْع ــبني ــا ت   م
ــا         ــات بِهـ ــالث كَالْحمامـ   وثَـ

ــا    ــد أَنكَرته ــدار وقَ ــأَلُ ال أَس  
  :نبيل حممد األصباشي 

   مــد ــولُ الْق ــا ط ــبحت غَيره أَص     
        ــالْقَلَم ــطٍّ بِ ــلَ خ ــؤيٍ مثْ ن ــر غَي  
        ــم مالْح ــيم ــاهن توش ــين مجث ب  

مــم ــا ص ــإِذا فيه ــي فَ ــن حبيبِ ٣ع  

كُلَّما الحت لعـينِ الْــ                   
أَو تهادت في ضبابِ الْـ            

ـــ ــرؤى أَطْ ى لــد بتو  
ـ  ــ ــرؤاك الْ ــى بِ نغأَت  

   ــــــــــــــــ

  }م { 
  }م { 
  }م { 
  }م { 

ــر ــواُء الْقَم لِ أَضــلَي   ـ
رحالــس ــسام لِ أَنـــلَي  
ــر ــر اَألغَ الْفَج هــياف   ـ
     رمالـس سذْبِ  يا أُن٤ـع  

  .  من سورة آل عمران  / ٩٢/ ضمني من اآلية واستعمل الت . ٩٦ص   . ١٤ج /  ـ معجم األدباء ١
   . ٥١ص .  ـ البسطي آخر شعراء األندلس ٢
   . ٩٥ص   . ٢ج /  ـ األغاين ٣
   .٤٥ص .  ـ حلن اجلراح ٤
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  دوائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت ال

  

٢٣٥

٢٣٥

  :توفيق زياد 
  عـــذَّب الْجمـــالُ قَلْبِـــي   

 ا  : قُلْــترــبــالُ صميــا ج  
 ــت ــصدك    : قُلْ ــالُ قَ مــا ج   ي
 ــت ــم : قُلْ ــاذا ض ــك م    حملُ
 ــي           : قُلْــتقُــلْ ل مــا داؤك  

  :الفند الزماين 

  عنـــدما اختـــار الرحيـــلْ   
  كُـــلُّ الـــصبرِ عيـــلْ: قـــالَ 

ــالَ  ــوب : قـ ــحراُء الْجنـ   صـ
   علْكًـــا وطُيـــوب : قـــالَ 
ــالَ  ــب : قـ ــوق للْحبيـ       ١شـ

يارــد ــوى وال ــع أَقْ بالر ــجاك أَش  
ــب ال ــدرِه أَي لُ ــي قَ ــرِئٍ ف م  

  إِنمــا يبكــي اُأللَــى كــانوا بِهــا
ــدا ــي جاه ــدهر ويبنِ ــرِب ال خي  

  

 ــسار ــعِ خ بلرِء لــر ــاُء الْم   وبك
 دار جيهــش إِذْ ت نزــالْح ــد بِ   عابِ
 ــزار طَّ الْمــش فَان ــد عب هــأَو تفَان  
مــارارِ عــد ــدهرِ لل ــراب ال خ٢و  

  
  

  الكالم على حبر الرمل  يليه السريعانتهى 
  
  
  
  

  ــــــــــ
مع أننا مسعناهـا أغنيـة   " حملُك " بدل " قُلْت ماذا ضم حلْمك " يف الديوان  . ٣٦٤ ـ  ٣٦٣ص  .  ـ الديوان  ١

  ) . ي حلْم( وردت يف الديوان ) حملي ( واخلرج ما يوضع فيه احلمل ، كذلك " خرجك " شعبية والكلمة فيها 
   .٦٦ص .  ـ قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب ٢
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٢٣٦

٢٣٦

  حبر السريع
  :املفتاح 

ــ انَّإِ ــرم الْريعسل ــ اَألبكَ سلُه   
××<×    |   ××<×  |   ×<×  
ــ مسفْتلُعــ / ن مسفْتلُعن / ــاع    نلُف

  :جاء يف سبب تسميته 

ــ مسفْتلُعــ/ ن مسفْتلُعن  /ــاع    نلُف
××<×    |  ××<×  |    ×<×  
ــ مسفْتلُعــ / ن مسفْتلُعن / ــاع   نلُف

مسي سريعا ألنه يسرع على اللسان ، وقيل ألن يف كل ثالثة أجزاء منـه لفـظ   : قال اخلليل   { 
قال ابن بري وهـذا  . سبعة ألن أول الوتد املفروق لفظه السبب ، واألسباب أسرع من األوتاد            

  . ١}معىن قول اخلليل 
   : البحرري تفاعيل ت يعما

كشف والوقف والصلم ، وال يستعمل السريع جمـزوءا وال           واخلبل وال  والطياخلنب    عليها يدخل
 } عـوالت فْ م نلُعفْتس م نلُعفْتس م  {، وأصل تفاعيل السريع    ىل الرجز إ سيخرجمنهوكا ، ألنه    

التـاء   شباع حركـة  اىل  إ فنضطر    ،  ألن العرب ال تقف على متحرك      األصلوال يستعمل على    
  . السريع  من وليست " نعوالتفْم " التفعيلةوحينها ستظهر 

يكون أصـله   وقيل أصله البسيط ، وال يضري أن،  فقيل أصله الرجز   السريع عدة آراء يف     وردت
  .الرجز أو البسيط من 
   :أشكال سبعة ر البحهلذا
  . ـ العروض املطوية املكشوفة والضرب املطوي املوقوف ١
 . ـ العروض املطوية املكشوفة والضرب املطوي املكشوف ٢
 . ـ العروض املطوية املكشوفة والضرب األصلم ٣
 . ـ العروض املخبولة املكشوفة والضرب املخبول املكشوف ٤
 .  ـ العروض املخبولة املكشوفة والضرب األصلم ٥
 . ـ العروض املوقوفة املشطورة وهي الضرب ٦
   . ـ العروض املكشوفة املشطورة وهي الضرب٧

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٧٩ص  .يف علمي العروض والقوايفالبسط الشايف  ـ ١
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٢٣٧

٢٣٧

  : العروض املطوية املكشوفة والضرب املطوي املوقوف : الشكل األول 
  :فهد أبو خضرة  . د 

   أَنــا الَّــذي لَملَمــت قَطْــر النــدى
<×<   ×   |××<  ×    |×<×  

 لُنفْعــتم / لُنفْعتــسم /لُنفــاع  
  

 ١صنٍ من حقـولِ الــنهار     من كُلِّ غُ  
××<   ×   |××<  ×  |×<×>  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس النْ/ مــاع   ف
أمـا  " فـاعالنْ   " وتقـرأ     " مفْعالت  " دخل الوقف على الضرب فسكنت تاء التفعيلة        

 " مفْعـالَ   " مث الكشف فسقطت التاء وبقيـت         " مفْعالت  " العروض فدخل عليها الطي     
  " .فاعلُن " وتقرأ  

  :العروض املطوية املكشوفة والضرب املطوي املكشوف : الشكل الثاين 
  :عمر بن أيب ربيعة  

 ــارِث ــي الْح ــي بنِ ــا ظَب ــاِهللا ي    بِ
××<    ×  |×<<   ×   |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م /لُنــاع   ف
  

        ـثاككَالن ـدهفَـى بِالْعو ـنلْ م٢ه   
××<    ×   |××<  ×   |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   ف
  لُنال وتقرأ  فاعفْعدخل الطي والكشف على العروض والضرب فبقيت  تفعيلتامها م.  

  : العروض املطوية املكشوفة والضرب األصلم : الشكل الثالث 
  :ابن سناء امللك  

ــلٍ راحــوا كَمــا جــاُءوا بِــال طائ   
××<    ×  |××<   ×   |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   ف
  

ــاتوا   ــا ب ــك كَم ــبحوا في أَص٣و   
<×<   ×  |×<<   ×      |××  

 لُنفْعـــتم / لُنعتـــسم /لُـــنفَع  
  لُنفْعو  وتقرأ  فَعدخل الصلم على الضرب فحذف الوتد املفروق وبقيت التفعيلة م.  

  
  

  ـــــــــــــــ
   .٢٥٨ص  . ١ج /  ـ األعمال الشعرية ١
   . ١٢٧ص .  ـ الديوان ٢
   .١٢٠ص  .  ـ الديوان ٣
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٢٣٨

٢٣٨

  :العروض املخبولة املكشوفة والضرب املخبول املكشوف : الشكل الرابع 
  :ابن عبد ربه األندلسي  

    تمرذْ صم ضاَألر ـَلَي    ضـاقَـت ع
××<    ×  |××<   ×<<   |×  

ــستفْ م لُنع / لُنفْعتــس م /ــن   فَعلُ
  

 مــد ــانُ قَ ــا مك ــا فيه ــي فَم    ١حبل
××<    ×   |××<  ×<<   |×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /ــن   فَعلُ
  ".فَعلُن " وتقرأ  "معال "دخل اخلنب والكشف على العروض والضرب فبقيت تفعيلتامها 

  ــــــــــــــــــــــــ

   .٢٧٦ص   . ٦ج / د الفريد  ـ العق١
هذا الشكل هناك قسم من العروضيني رفض قبوله يف السريع ، بسبب التشابه بينه وبني الكامل األحذ العروض والضرب     

، " وذلك أن السريع ال تعرف يف ضربه أو عروضه تفعيلة فَعلُن             :  " ٤٨٤ص  .العروض  / ، وقال الشيخ جالل احلنفي      
   :٦٤ص  . الديوان / و موجود وهذا قول طرفة وعندنا الشكل جائز وه

 ــصيح ن ــن م ــةَ أَم ــدي الَّليلَ عائ ــن م   
ــرٍ  ــن منفَجِـ ــلَف أَرعـ ــي سـ      فـ

×<<     ×     |×<<  ×<<     |×  
 لُنعتــس ــستعلُن / مـ ــن/ مـ   فَعلُـ

  ـــــــــــــــــــــــــ

بٍ فَفُـــؤادي قَـــريحـــصبِن بِـــت  
 مــد ــالطُّلوح يقْـ ــنٍ كَـ    أُوىل ظُعـ

×<<     ×  |×<<   ×     |×<×>  
 لُنعتــس ــستعلُن / مـ ــاعالنْ/ مـ   فـ

، كذلك فقد اخترنا الشاهد على السريع الرابع مـن العقـد            " فَعلُن  " الحظ تقطيع البيت الثاين ، فقد جاءت عروضه         
الفريد ال يذكر يف املنسرح الشكل املقطوع ، رغم أنه أورد           الفريد ، وصاحبه علم يف العروض ، وابن عبد ربه يف العقد             

ونعود إىل السريع ، فإن بيت      . فهل ننكر املنسرح املقطوع ؟       / ١٨٩ ص   ٦ج  / العقد الفريد   / عليه شعرا أليب نواس يف    
الثاين هنـا    ، بترتيب خمتلف ، فالبيت       ٧٨ص  . طرفة جاهلي ، وأورد الشعر نفسه قدامة بن جعفر يف كتابه نقد الشعر              

  .} قَـد شـفَّه وجـد بِهـا مـا يـريح            ** بـات فَأمـسى قَلْبـه هائمـا           { :  جـاء ثالثا عند قدامة وقبلـه       
وإين ألحار يا معاشـر     : " حديثا حول هذا الشكل من السريع فيقول         / ١٩٧ص    . رسالة الغفران   / ويورد املعري يف    

  .وذكر أشعارا عديدة " الثقات وتداولتها الطبقات العرب يف هذه األوزان اليت نقلها عنكم 
   :١٩٧ص . رسالة الغفران : لعدي بن زيد يقول لولده علقمة 

  يــد ع ــن ب ــم ــباحا علْقَ ص ــم عأَن  
  ــــــــــــــــــــــــــ

ـَويت الْيــوم لَــم ترحــلْ     }م {    يٍ أَثــ
   :١٩٧ص   . رسالة الغفران : ولعدي بن زيد أيضا 

    رــص ــصحو أَو تقْـ ــد آنَ أَنْ تـ   قَـ
  عـــن مبرِقـــات بِـــالبرين وتبــــ      

ـ   ــ ــدمقْس وبِالْ ــيهِن ال ـِيض علَ ــ   ب
  

  ك
  }م { 
  }م { 

    رــص ع تــد ــا عهِ ــى لم ــد أَت   وقَ
     رــو س ــات ــاَألكُف الَّالمع ــدو بِ   ـ

   رد فَّــةاَألك ــتحت ــننــاقِ مأَع  
  

إين " ويظهر كأن املعـري يعتـرض       " هذه األوزان اليت نقلها عنكم الثقات وتداولتها الطبقات         : " وتأمل قول املعري    
  . = مما يعين أن الوزن متداول ذا الشكل " ألحار 
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٢٣٩

٢٣٩

...........................  
  ــــــــــــ

  :شكال السريع أ :٢٦٠ص. اية الراغب يف شرح عروض ابن احلاجب / وقد ورد يف = 
   ــن ــشفَت فَعلُ ــت وكُ ــه خبِلَ الثَّانِيو  
 هدــاه ــت ش يب ــن ــلَم فَعلُ أَص ــان   والثَّ
ــا   ــق أَنهم الْحــلٌ و ــى كام ــا أَت   كَم

  ــــــــــــــــــــــــــ

  ضربان مثْلُ لَهـا النـشر الَّـذي حـصالَ          
          لٍ زِحـافـي قَـوف وهها وـالَ  يـا أَيم  

  مختلفـا الْعـينِ فـي هـذا لمـن عــدالَ     
" مفْعوالت  " العروض الثانية خمبولة مكشوفة ، فاخلبل اجتماع اخلنب والطي ، والكشف حذف سابعه كما تقدم فتبقى                 

  :األول مماثل للعروض وبيته : بكسر العني  وهلا ضربان " فَعلُن " وحتول إىل " معال " 
  سك والْوجـــوه دنـــاالنـــشر مـــ

  

  نـــري وأَطْـــراف اَألكُـــف عـــنم   }م { 
  

  .} ضربان مثْلُ لَها النشر الَّذي حصالَ { :وهذا البيت الذي قصده بقوله 
  :أصلم ووزنه فَعلُن ساكن العني وبيته : الضرب الثاين 

ــرٍ     مــى ع ــرازي عل ــا ال ــا أَيه   ي
  

ــه غَ  ــت في ــد قُلْ ــم قَ ــا تعلَ ــر م ي  
  

  .وامليم يف هذا الشاهد والذي قبله ساكنة } يا أَيها وهو في قَولٍ زِحاف مالَ { :وهذا البيت الذي قصده بقوله 
: واألصـلم   : ١٣٠ص  . ٧ج / كتاب العني / وقال اخلليل يف  . ٢٤١ ـ  ٢٣٧ص . قصيدة املرقش يف املفضليات 

  :كقوله "  فَعلُن " و " فَعلُن " ضرب من السريع جيوز يف قافيته : واملصلم . املصلم من الشعر 
   مــد ن ــاة ــولِ الْحي ــى ط ــيس عل   لَ

  ــــــــــــــــــــــــ

لَـــمعمـــا ي تـــوراِء الْمو ـــنمو  
 ١٠٨ص  . القسطاس يف علم العروض     / وذكر الزخمشري يف    }  ومن وراء املرء ما يعلم      {  :٢٣٩ص  . يف املفضليات   

  :خمبول العروض والضرب مكسوفهما { :هذا الشكل من السريع فقال  / ١٠٩ـ 
  النـــشر مـــسك والْوجـــوه دنـــا

  ـــــــــــــــــــ

  نـــري وأَطْـــراف اَألكُـــف عـــنم  }م { 
  :خمبول العروض مكسوفها ، أصلم الضرب 

ــرٍ      مــى ع ــرازي عل ــا ال ــا أَيه   ي
  ــــــــــــــــــــــــ

   ــم ــا تعلَ ــر م غَي ــه ــت في ــد قُلْ   قَ
  :والسريع " املشتبه " يف حديثه عن الدائرة الرابعة  / ٩٧ ـ ٩٦ص . الوجه اجلميل يف علم اخلليل / ويذكر األثاري القرشي يف 

  أَيِ احذف الْمفْـروق قُـلْ قالَـت  وفـي          
ــثَّالَ  ــشبِه تمــ ــةٌ لمــ   مرتوقَــ

ــ ــا ث ـــيلَ لَه ــالَق ح ــد ــصلْمٍ قَ   ان بِ
ــلِ    الْكام ــف حــذٌّ كَز ــلَ ذا ح   وقي
    هــدواح ــي قَــصيدف النخــديو  
ــدا  ــن مقَيــ ــربها كَفَعلُــ   وضــ
ــصلْمِ  ــي ال ف تهــاب ــروض ش الْع ــم   ثُ

  

ــي   ــد قُف ــشف قَ ــلٌ وكَ بخ ــة ثانِي  
 "      جـوهالْوو كـسم رشـالَ   " النجـي انف  

ــه ــى   " دليلُ ــرازي عل ــا ال ــا أَيه   "ي
ــلِ  ــصيدة لقائـ ــي قَـ ــيس فـ   ولَـ

 "  ــب ــديارِ أَنْ تجي ــلْ بِال ه "هدــاه   ش
ــدا  ــه مؤيـ ــصلْم بِـ ــوزِ الـ   وجـ
ــمِ   ــن حكْ م ــه ــى لَ ــا أَت ــه بِم عم  

  .  =يف عروضه وضربه " فَعلُن " هذه شواهد واضحة يف السريع واستعمال 
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٢٤٠

٢٤٠

................................  
  ـــــــــــــ

=  
بني بيتني آخرين ، وكثر وروده يف املصادر كشاهد  : ١٠ص .معجم الشعراء / ، ذكره املرزباين " النشر مسك " البيت  

  :على السريع الرابع ، وكما ذكرنا ، فالقصيدة كاملة يف املفضليات 
     مــد ن ــاة ــولِ الْحي ــى ط ــيس عل   لَ

ـــشنـــا الند جـــوهالْوو كـــسم ر  
ــا ــر والرســـوم كَمـ ــدار قَفْـ   فَالـ

  ـــــــــــــــــــــــ

  ك
  }م { 

    ــم ــا يعلَـ ــرِء مـ ــن وراِء الْمـ   ومـ
  مـــنع اَألكُـــف أَطْـــرافو نـــري  
   ــم ــمِ قَلَ ــرِ اَألديِ ــي ظَه ف ــش   رقَّ

   .٤٨٤ص  . العروض / واعتربه الشيخ جالل احلنفي من الكامل 
يف القصيدة ألا يف حال ظهورهـا       " متفاعلُن  " وحنن كما سبق يف البداية ، فالشكل عندنا جائز ، بشرط عدم ظهور              

فمثل هذا البيت ال يـمكن جتيريه إلـى       " أَرعن منفَجِرٍ   " فالقصيدة من الكامل األحذ ، وقد ذكرنا شاهدا عند طرفة             
ولألعـشى قـصيدة   " كَالطُّلوح " اليت يف ضرب البيت " مفْعالت " أي " فاعالنْ " د فيه الكامل ، ألن الكامل ال توج 

مرة واحدة ، وقد اعتربها املعري من السريع واعترب قصيدة املرقش  هـل    " متفاعلُن  " "  بيتا وردت فيها       ٣٩كاملة من   
   : ٣٣٨ص  . رسالة الغفران : بالديار  أيضا من السريع فقال 

  :على أن مرقشا خلط يف كلمته فقال " 
 ــك ــزا ملـ ــا أَنْ غَـ ــاذا علَينـ   مـ

  ـــــــــــــــ
ـ  مــرغَمنةَ ظــالم مــن آلِ جفْــ

وهذا خروج عمـا  : " ونتابع قول املعري } من آل جفنة حازم مرغم **** ما ذنبنا يف أن غزا ملك   { : يف املفضليات   
  " .   ـ متفاعلُن ـنةَ ظالم/ جفْـ " يف عجز البيت  " فاعلُن مت" والسبب وجود " ذهب إليه اخلليل 

  "  :الدار قَفْر " بيتني للمرقش من نفس قصيدته   / ٣٢ص  . ١ج / ذيب األلفاظ / وذكر السكيت يف 
ـ  "  ــ ــب والْـ ــد اُهللا التلَبـ   ال يبعـ

ــسينِ إِذا    ــين الْمجلـ ــدو بـ   والْعـ
××<   ×   |   ××<    ×<<    |×  

 لُنفْعتــس ــستفْعلُن / مـ ــن/ مـ   فَعلُـ
  ـــــــــــ

  غــارات إِذْ قــالَ الْخمــيس نعــم      }م { 
   ـــمى الْعنـــادتو يـــشالْع آد    "  

××<      ×<<<   |   ×       |××  
 لُنفْعتـــسم / نلَـــتفَع /لُـــنفَع  

  :ورد بصيغة  . ٢٤١ص . يف املفضليات 
ــسينِ إِذا   ــين الْمجلـ ــدو بـ   والْعـ

  ــــــــــــــ
  ــم ــادى الْع ــد تن ــشي وقَ ــى الْع   ولَّ

وال ندري أي الروايتني أصح ، لكن قصيدة املرقش  كمـا هـي يف               " . ي وقَد تنا    " يف قوله   " متفاعلن  " وفيها تظهر   
فيها ، إال أن يكون أصلها بغري متفاعلن ، ومنيـل إىل            " متفاعلن  " لوجود  املفضليات من الكامل وليست من السريع ،        

  .االعتقاد أن االصل بغري  متفاعلن ، ويقوي  اعتقادنا هذا كثرة االستشهاد ا من اخلليل وغريه 
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٢٤١

٢٤١

  : العروض املخبولة املكشوفة والضرب األصلم : الشكل اخلامس 
  :للمؤلف 

  د ــم هعونَ أَنــد ي ــم ــوا  كَ   رس
××<     ×< |×<   ×<<   |×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفْعـــتم /لُـــنفَع  
  

ــالْعلْمِ           ــسحونَ بِـ ــم يتمـ   كَـ
×<<    ×<  |×<  ×      |××  

 لُنعتـــسم / لُنفْعـــتم /لُـــنفَع  
بكسر العني ،   " فَعلُن  " وتقرأ  " معال  " دخل اخلبل والكشف على العروض فبقيت التفعيلة        

  .بتسكني العني " فَعلُن " وتقرأ " مفْعو " ودخل الصلم على الضرب فبقيت التفعيلة 
  :العروض املوقوفة املشطورة وهي الضرب : الشكل السادس 

  :ابن عبد ربه األندلسي  
 ١خلَّيت قَلْبِي في يـدي ذات الْخـالْ       

××<   ×  |××<  ×  |×××>  
 لُنفْعتــس ــ/ م م لُنفْعتــوالنْ/ س   مفْع

  

" مفْعوالنْ  " وتقرأ  " مفْعوالت  " دخل الوقف على العروض فسكنت التاء وبقيت التفعيلة         
  .وهنا العروض هي الضرب ، أي أنه بيت مشطور 

  : العروض املكشوفة املشطورة وهي الضرب : الشكل السابع 
  :جرير  

 ــر الْع ــن يود مــو ــبهت والْقَ ٢قِش    
××<    ×  |×<<  ×    |×××  

 لُنفْعتــس لُن / معتــس م /ــولُن   مفْع
  

ذكر شارح ديوان جرير هذا الشعر من الرجز وهو من السريع ، دخل الكـشف علـى                 
  انظر ما قلنا يف الرجز املشطور ،       { " مفْعولُن  " وتقرأ  " مفْعوال  " العروض فبقيت التفعيلة    

  ـــــــــــ
   . ٢٧٧ص   . ٦ج / قد الفريد  ـ الع١
   .٤٨٦ص  .  ـ الديوان ٢
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٢٤٢

٢٤٢

  .} لتقف على الفرق بني مشطور الرجز ومشطور السريع 
  :وذكر املعري أشعارا مشطورة ، منها شعر ابن األكوع يوم خيرب 

ــدينا  تــا اه ــت م ال أَنــو ــم لَ اله  
  فَــــأَنزِلَن ســــكينةً علَينــــا

  

ـ  ــصدقْنا وال صـــ   ١لَّيناوال تــ
ــا  ــدام إِنْ القَينـ ــت اَألقْـ   وثَبـ

وهذه األشعار اليت ذكرت رجز عند العرب ، وإن زعـم اخلليـل أن              : " مث عقب بالقول    
  " .بعضها من السريع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
   .٣٨٦ ـ ٣٨٤ص  . الصاهل والشاحج  ـ ١
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٢٤٣

٢٤٣

  أمثلة حملولة
  :عمر بن أيب ربيعة  

 ــي ــا ظَب ــاِهللا ي ــارِث بِ ــي الْح    بنِ
××<    × |×<<   ×    |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م /       لُنــاع   ف
  

        ـثاككَالن ـدهفَـى بِالْعو ـنلْ م١ه   
××<    × |××<    ×   |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /  لُنــاع   ف
  :عبد احملسن بن حممد الصوري 

  لركْب قَـد حــاروا     يـا حـارِ إِنَّ ا   
××<    ×   |××<   ×    |××  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /     ــن   فَعلُ
ــوا   ــت وقَّفُ بــو إِنْ خ ــدو وتخب بت  

××<    × |××<    ×   |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /     لُنــاع   ف

          ـــدشرم ــدوقهــا ملَيع قــام  
×<<   ×|××  <    ×   |×<×  

 لُنعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   ف
  :االمام علي كرم اهللا وجهه 

    ــار ــنِ الن مل ســس جت ــب فَاذْه  
××<    ×  |×<<   ×     |××  

 لُنفْعتــسم / لُنعتــسم /  لُــنفَع  
ــاروا        ــم سـ ــاَءت لَهـ   وإِنْ أَضـ

<×<   × |×<<    ×      |××  
 لُنفْعـــتم / لُنعتـــسم /   لُـــنفَع  

إِيثـــار ادلِ الـــزبِفَـــض ٢لَـــه       
<×<   × |××<     ×     |××  

 لُنفْعـــتم / لُنفْعتـــسم /لُـــنفَع  

ــا     بطَي هرــص نع ــن ــم يكُ ــن لَ م  
××<    ×  |×<<   ×   |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م /لُنــاع   ف
ـ    لُّ امـــرِئٍ يــشبِهه فعلُـــه      كُـ
××<    ×  |×<<   ×   |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م /لُنــاع   ف
  ــــــــــــــــــــــــ

  ــه ــن في م ــب جِ الطَّيــر خي ــم   لَ
××<    ×  |×<<   ×     |××  

 لُنفْعتــسم / لُنعتــسم /لُــنفَع  
          ٣مــا فيــه وينــضح الْكــوز بِ 

<×<   ×  |×<<   ×      |××  
 لُنفْعـــتم / لُنعتـــسم /لُـــنفَع  

   .١٢٧ص  .  ـ الديوان ١
   . ٣٦٩ص   . ١ج /  ـ يتيمة الدهر ٢
   .٢٢٨ – ٢٢٧ص  .  ـ الديوان ٣
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٢٤٤

٢٤٤

  :فهد أبو خضرة  . د 
  أَنــا الَّــذي لَملَمــت قَطْــر النــدى 

<×<   × |××<    ×    |×<×  
 لُنفْعــتم / لُنفْعتــسم /   لُنفــاع  

     ــه نلَو كُمــراق ــي أَع ف ــت   أَفْرغْ
××<    × |××<    ×   |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م / لُنــاع   ف
ــرةً        ــي قَطْ ــقِ ل أُب ــم ــه لَ غْتأَفْر  

××<     × |××<   ×   |×<×  
 لُنفْعتــس م /لُنفْعتــس م /  لُنــاع   ف

ــتجدي عطــاَء النــدى  أَس ــت حرو  
<×<  ×  |××<    ×    |×<×  

 لُنفْعــتم / لُنفْعتــسم /لُنفــاع  
  :أبو سلمى ـ عبد الكرمي الكرمي 

        هارقـولِ الــنح ـننٍ مكُلِّ غُص نم
××<   ×  |××<   ×  |×<×>  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس النْ  / مــاع   ف
     باحــص ــشعالً لل ــا م ــزِلُ فيه غي  

×<<   ×  |××<   ×  |×<×>  
 لُنعتــس م / لُنفْعتــس النْ   / مــاع   ف

    ــراح ــزوات الْجِ ــا ن ــرِق فيه   أُغْ
×<<   × |×<<   ×   |×<×>  

ــستعلُن  م / لُنعتــس النْ  / مــاع   ف
  ــار ــصدري وط ــشعر بِ ــه ال ب١فَن    

<×<  ×  |×<<   ×   |×<×>  
 لُنفْعــتم / لُنعتــسالنْ/ مفــاع  

    أَفْيــاَءه ــمحمــا أَر مالْكَــرو  
××<    ×  |×<<   ×   |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م /لُنــاع   ف
      هــداؤقِ الْفَــالَّحِ أَنــرع ــنم  

×<<   ×  |××<    ×   |×<×  
 لُنعتــس م / لُنفْعتــس ــ/ م   اعلُنف

  :البحتري  

ــارِ     ــشاقٍ وأَطْيـ ــالم عـ   أَحـ
××<    ×   |××<   ×    |××  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /ــن   فَعلُ
     ٢أَكْــرم مــن طَــلٍّ وأَمطــارِ   

×<<    × |××<    ×     |××  
 لُنعتــسم / لُنفْعتــسم /لُــنفَع  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحظ  أن الشاعر نوع يف القوايف  . ٢٥٨ص   . ١ج / ـ األعمال الشعرية  ١

   .١٣ص .  ـ  املشرد  ٢
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٢٤٥

٢٤٥

  نـــاظرةٌ نحـــوك مـــشتاقَةٌ    
×<<   ×  |×<<   ×    |×<×  

 لُنعتــسم / لُنعتــسم /    لُنفــاع  
  وكَيـــف ال تؤثرهـــا بِـــالْهوى   

<×<   ×  |×<<   ×    |×<×  
  فـــاعلُن/ مـــستعلُن / تفْعلُن مـــ

  :شكيب جهشان 

       القالــت ـكشوبِ وإِلَى الْقُـر كنم  
×<<   × |×<<   ×   |×<×>  

 لُنعتــس م / لُنعتــس النْ / مــاع   ف
  ــراق ــتاِء الْع ــلََ ش ــيفُها مثْ ص١و    

<×<  ×  |×<<   ×   |×<×>  
 لُنفْعــتم / لُنعتــسالنْفــا/ مع  

ــا       ــلُ أَنْ أُعطيـ ــي الْبلْبـ   علَّمنِـ
×<<   ×  |×<<   ×    |×<×  

 لُنعتــسم / لُنعتــسم / لُنفــاع  
ــوتي  ــى إِخ ــي عل ــسمت أَنباض   قَ

××<    ×  |××<   ×   |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   ف
  :لشاعر جمهول 

ــأْ ــذَّ الْكَـ ــساقيا    وأَنْ أَبـ   س والـ
<×<  ×  |××<    ×    |×<×  

 لُنفْعــتم / لُنفْعتــسم /لُنفــاع     
ــا   ــيئًا لي ش ــت قَيــي أَب ــا لَيتنِ     ٢ي

××<   ×   |××<   ×   |×<×  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   ف

ــى  ــوت الْبِل م تــو الْم نبــس حال ت  
××<    × |××< ×   |   ×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   ف
ــن ذا   ــوت ولكـ ــا مـ   كالهمـ

<×<  ×  |××<    ×    |×<×  
 لُنفْعــتم / لُنفْعتــسم /لُنفــاع  

  :ابن عبد ربه األندلسي 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

ــالْ   ــؤالُ الرج س تــو ــا الْم   وإِنم
<×<  ×   |×<< ×   | ×<×>  

 لُنفْعــتم / لُنعتــسالنْ/ مفــاع  
ــسؤالْ  ــذُلِّ ال ل ذاك ــن م ــد ٣أَش    

<×<  ×  |×<<   ×   |×<×>  
 لُنفْعــتم / لُنعتــسالنْ/ مفــاع  

   . ١٧٦ص  . ١ج /  ـ الديوان ١
غري مؤسسة وكذلك ال ميكن اعتبـار  القافية األوىل مؤسسة والثانية  . ٤٠ص  .  ـ رباعيات مل يكتبها عمر اخليام   ٢

  .البيت األول مصرعا 
   . ٢٢٦ص  . ٣ ـ  صفة الصفوة  ، ج ٣
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٢٤٦

٢٤٦

  خلَّيت قَلْبِي فـي يـدي ذات الْخـالْ         
××<    ×  |××<   ×  |×××>  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس ــوالنْ/ م    مفْع
ــاللْ         ــي اَألغْ ا فــد قَيا مفَّدــص م  

<×<   ×  |<×<   ×   |×××>  
 لُنفْعــتم / لُنفْعــتفْعــوالنْ/ مم          

  قَد قُلْت للْبـاكي رســوم اَألطْـاللْ        
××<    ×  |××<   ×  |×××>  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس ــوالنْ/ م        مفْع
   ١يـا صاحِ مـا هاجك من ربعٍ خـالْ       

××<    × |×<<    ×  |×××>  
فْعتــس م لُن / لُنعتــس ــوالنْ      / م   مفْع

  :جرير  
       فَّــارزيــزِ الْغأَعــوذُ بِــاِهللا الْع  

<×<  ×   |××<  ×    |×××>  
 لُنفْعــت م / لُنفْعتــس ــوالنْ/ م   مفْع

         ارريـبِ الـدختـانَ ومظُلْـمِ ح نم  
××<   × |×<<   ×    |×××>  

 لُنفْعتــس م /لُنعتــس ــوالنْ  / م   مفْع
  :ابن عبد ربه األندلسي 

   ــار بــرِ الْج لِ غَيــد ــامِ الْع   وبِاِإلم
<×<  ×  |××<   ×    |×××>  

 لُنفْعــت م / لُنفْعتــس ــوالنْ/ م   مفْع
    ارـرـطَ الْجهربٍ وـحنِي صأَلْ ب٢فَاس   

××<   ×  |××<   ×   |×××>  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس ــوالنْ/ م   مفْع

ــلِ    ــن عقْ م ــه ــيالً مالَ ــي قَت   ويح
××<    ×  |××<  ×     |×××  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /ــولُن   مفْع
  ـــــــــــــــــــــــ

  بِــشادن يهتــز مثْــلَ النــصلِ     
<×<   ×  |××<   ×     |×××  

 لُنفْعــت م / لُنفْعتــس م /ــولُن   مفْع

   . ٢٧٧ص  . ٦ج /  ـ العقد الفريد ١
  . هذا الشعر والذي سبقه من مشطور السريع ، وتغيري الترتيب ال يغري الشكل  . ٣٠٢ – ٣٠١ص .  ـ الديوان ٢
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٢٤٧

٢٤٧

ــلِ     كُح ــن م هــس ــا م ــلٍ م كَحم  
<×<  ×  |××<   ×     |×××  

 لُنفْعــت م / لُنفْعتــس م /ــولُن   مفْع
  :األعشى  

ــ عل ال تــغ ــي ش ــي ف   ِ   ١ذالنِي إِننِ
××<   ×  |××<   ×    |×××  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /ــولُن   مفْع

ــازا    ــرِدوا النك ــا إِنْ ت ــا قَومن   ي
××<    ×  |×<<  ×<    |××  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس م /ــولُن       فَع
ــازا       ــرك الْبزب ح مــي ــا خثَ هيو  

××<×<  |    ×< ×     |×××  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعــت م /ــولُن   مفْع

  :أبو فراس احلمداين 

ــازا    ــا مجـ ــدوا لظُلْمنـ   ال تجِـ
×<<×    |  <×<×  |    <××  

 لُنعتـــسم / لُنفْعـــتم /        فَعـــولُن  
ــازا   ــا كنـ ــدينا حلَقًـ            ٢إِنَّ لَـ

×<<   ×  |×<<   ×<    |××  
 لُنعتــسم / لُنعتــسم /فَعــولُن  

  ــه تزِد ــد ــك قَ ــصب في ل ثرا  
×<<   ×   |××<   ×   |×<×  

 لُنعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   ف
  قَـــد عـــدم الـــدنيا ولَـــذَّاتها

×<<   ×  |××<   ×    |×<×  
 لُنعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   ف

  :سلت األنصاري أبو قيس بن األ

  علــى باليــا أَســرِه ، أَســرا   
<×<   ×   |××<   ×     |××  

 لُنفْعـــتم / لُنفْعتـــسم /لُـــنفَع  
  ٣لكنـــه مـــا عـــدم الـــصبرا

××<    ×  |×<<   ×     |××  
 لُنفْعتــسم / لُنعتــسم /لُــنفَع  

ــا ــلِ الْخن ــصد لقي ــم تقْ ــت ولَ   قالَ
××<    ×   |××<  ×   |×<×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /لُنــاع   ف
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

ــماعي   أَس ــت لَغأَب ــد ــالً لَقَ ه٤م  

××<    ×   |××<   ×    |××  
 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /ــن   فَعلُ

   .٢٧٧ص  . ٦ج / العقد الفريد  ـ ١
  . ٤٧ص .الديوان  ـ ٢
   . ١٥٦ص . ـ الديوان ٣
   .٢٨٤ص .  ـ املفضليات ٤
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٢٤٨

٢٤٨

  أمثلة غري حملولة
  : علي حممود طه  

   ـــهيـــةُ الْباكزونحهـــا الْمتأَي  
ـــهيالطَّاغ ـــكآالم ـــنـــلَّ ملَع  

  :البحتري 

    ــذ قنالْم ــة محر ــن ــي م   ال تيأَس
 ــذ ــن منفَـ ــوت اَهللا مـ   ١إِذا دعـ

ــم أَ  ــةٌ لَ ــا  غانِي ــن حبه ع ــن   غْ
  إِنْ نظَـــرت قُلْـــت بِهـــا ذلَّـــةٌ  

  تاقُهعالهـــا فَــــتأَع ـــفخي  
  :شكيب جهشان 

   رحفانِهـــا الـــســـي أَجــلُ فقْتي  
          ــرببِهــا ك قُلْــت تطَــرخ أَو  

رـــصيـــا بِهـــا الْخعفَـــةٌ ي٢راد  

ــاهلي     ــى ك ــاتي عل ــت آه   حملْ
 ع ــاب ــي ب ل ــا الح ــةم حــى فَر   ل

  :عمر أبو ريشة  

ــصلِ         نالْمحِ وــر الْج نــي ب تــر سو  
ــدخلِ  ــي الْم ف كوــش ــانَ ال   ٣إالَّ وك

ــي   ــا لَيتنِ ــع ي ــن يرجِ ــاب ولَ   غ
ـــهفانأَج قْـــتنِـــي أَطْبتيـــا لَي  

  :املعتمد بن عباد 

     يــاهأَمــانِي الْح ــضعب ــهتطَيأَع  
 ــر ــلَ ال قَب هاهتــش الْم ــة   ٤دى بِالْقُبلَ

ــدجى     ــالم ال ــي ظَ ــمعة تنف شو  
ــا   ــسعى بِه ي ــأْس ــاهرتها والْكَ   س
   ــه ــن وجهِ م ــك ها ال شــياؤ ض  

  :للمؤلف 
  عــشقْت مــن جهلــي شــبيه رشــا 
ــشكا    ــه فَ ــي أَعقابِ ف تيــش م  

  ـــــــــــــ

ـ      اسِ نفْــي أَذى الْعــدمِ عــنِ النـ
ــاسِ   ــن الْك ــهى م أَش ــه ــن ريقُ م  
  ٥وحرهــا مــن حــر أَنفاســي    

  ك
  بثَثْتــه وجــدي بِــه فَمــشى        

ــى ــيقَه وذاك وشـ ــبِ ضـ   للْقَلْـ
  

   .٦٦ص . ـ الديوان ١
   .٢٣١ ص ١ج /  ـ الديوان ٢
   .٣٤ص . ـ رباعيات مل يكتبها عمر اخليام ٣
   .٢٠٩ص . ـ الديوان ٤
   . ١٦ص .ر من شعراء األندلس  ـ املختا٥
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٢٤٩

٢٤٩

  :ابن سناء امللك 
 يِـــه جِنايـــاتنجت ـــنيـــا م  

ــلٍ        راحــوا كَمــا جــاُءوا بِــال طائ  
هِــملهلــى جع كَفــوا فيــكع قَــد  

  :ابن خفاجة 

  حيــاةُ عــشاقك لَــو مــاتوا     
ــاتوا    ــا ب ــك كَم ــبحوا في أَصو  

 ــالت ــزى أَوِ الَّـ ــك الْعـ   ١كَأَنـ

            ــه ــرٍ بِتـ ــلٍ أَقْمـ ــرب لَيـ   فَـ
  هصرت فيـه مـن غُـصون الـصبا         

  :للمؤلف 

   ــروب ــانِي طَ ــاف اَألم ــز أَعط تهم  
        مـارِ الْقُلـوبث ـننِـي مأَج بِت٢و  

ــوا          ــأَنهم درس ــدعونَ بِ ي ــم   كَ
ــم قــالَ إِنهــم درســوا      والْعلْ

  : مداين أبو فراس احل

ــالْعلْمِ    ــسحونَ بِـ ــم يتمـ   كَـ
ــسمِ    ــا طَ ــاد أَو فَن ــد ع هع ــن م  

ــم ينــدملِ اَألولُ      ــرح لَ ــا قَ   ي
  جرحان في جِـسمٍ ضـعيف الْقُـوى       

  :الشماخ بن ضرار الذبياين 

ــلُ       محــا م ــي لَكُم ــلْ بِقَلْبِ فَه  
ــلُ   قْتالْم ــو ــابا فَه ــثُ أَص ي٣ح     

ــراف: تْ  قالَــ هــذا ععى لــدأَال ي  
  

  ــراف ــق وأَطْ طنإِالَّ م ــق بي ــم   لَ
ــفْهافه قَــميصو طَـتانير٤و  

  :وله أيضا 
بــاس ــأْسب بِــه سبِمــا لَــي سلَــي  

  

 ــاس ــالَ الن ــا ق ــر م ــضر الْبِ ال يو  
   ــالعٍ إِينــاس ــد اطِّ عب ــه إِن٥و  

  ــــــــــــــــــ

   .  ١٢٠ -١١٩ص . ـ الديوان ١
   .٤٠٨ص . ـ الديوان ٢
   .٢٠٤ص . ـ  الديوان ٣
  .٢٣٠ ـ  الشماخ بن ضرار الذبياين ، ص ٤
   .٢٨٥ص .  ـ ن م ٥
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٢٥٠

٢٥٠

  :تلبية مهدان / ومن تلبيات العرب يف اجلاهلية 
  ــوك ــلٍ لَب ــلِّ قَبي ــع كُ م ــك يلَب  
 ــابوك ــنامهم وانت ــوا أَص ــد تركُ   قَ

  :من تلبية بين سعد و

 عوكــد ت ــوك ــاُء الْمل ــدانُ أَبن مه  
  ١اُألملـوك فَاسمع دعاًء فـي جميـعِ       

ــا  ــن بنِيه عو دــع س ــن ع ــك يلَب  
  

ــا    ــا تعنِيه ــساٍء خلْفَه ــن نِ عو  
ــا  ــة تجتنِيه محــى الر ــارت إِلَ   ٢س

  :خولة بنت األزور 
 ث ةوــس ــن نِ ــا ع ــا هارِب ــات ي   ق

            ــات ــى الْهنـ ــسلِّموهن إِلَـ   تـ
  :ديك اجلن احلمصي 

    لَهـــا ثَبـــاتمـــالٌ ولَهـــا ج  
  ــات ــع الْبن ــينا م ــك نواص لم٣ت          

  مــرِه ــي إِثْ ف ــك فاسأَن ــع    تقْطي
ــا    ــى أَنه ــوالي عل م ــأْس ال ب  

  :أبو عبد اهللا حممد الورغي 

قَطَّــــع هِــــملْكمفاســــيوأَن   
  ٤نِهايـــةُ الْمكْـــروه والْبـــاسِ  

ــزِلُ  نــى م ــد النق عــا ب ــرج فَم ع  
  وقــلْ لتنــِسج حلَّــةً تغــزِلُ   

  :جعفر بن الزبري 

ــزِلُ  نطَفَى يــص الْم ــديِح ــثُ م يح  
ــلُ  سري أَو منحــر ــلَ ال ســا أَر   ٥م

         طَّـابـنِ الْخـرِ بمع ـنب رميـا ع  
إِنَّ و  ــوابراِء اَألبو ــني مــوف   ق

     يـابـضِ اَألنعب طْـمدي حنلُ عدع٦ي  
  ــــــــــ

يف . قوم من العرب محرييون ، ومهدان محرييون : األملوك  . ٥٣٧ ـ  ٥٣٥رسالة الغفران ، للمعري ، ص  ـ   ٢ + ١
  . التشكيل خيرج الشطر إىل الرجز بفتح ياء جتتنيها وهذا} سارت إِلَى الرحمة تجتنِيها { املصدر 

   .٢٦٤ص  .١ج/ فتوح الشام  ـ ٣
   .١٠٢ص . ـ الديوان ٤
   .٨٩ ـ ٨٨ص .  ـ اجلواهر السنية يف شعراء الديار التونسية ٥
   .٤ص  .١٥ج /  ـ األغاين ٦
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٢٥١

٢٥١

  :امرؤ القيس 
ــونْ      مــا د ــلُ علَين لَ الَّليــاو   تط
  دمــونُ إِنــا معــشر يمــانونْ   

  ١ننـــا َألهلنـــا محبـــونْ  وإِ
  :وضاح اليمن 

ــا  ــن دارنـ ــت أَال ال تلجـ   قالَـ
  قُلْـــت فَـــإِني طالـــب غـــرةً
ــا   ــا بينن ــر م حــإِنَّ الْب ــت فَ   قالَ

ــإِنَّ الْ ــت فَ ــالقالَ ــصر ع ــاي الْقَ   بِن
ــا    ــن فَوقن اُهللا م ســي ــت أَلَ   قالَ
  قالَــت فَقَــد أَعييتنــا حيلَــةً   

ــدى وا الن قوطــس ــا كَ ــقُطْ علَين س  
  :السفاح بن بكري بن معدان الريبوعي 

رــــلٌ غــــائجإِنَّ أَبانــــا ر  
   ربــات ي صــارِمفــيسو ــهنم  
    رمــاه ي ســابِحفَــإِن قُلْــت  
رطـــائ قَـــهي فَوفَـــإِن قُلْـــت  
  رــاف ــا غ ــو لَن هــى و ــت بل   قُلْ
  رامــس ــع ال جــا ه ــأْت إِذا م   فَ

لَي  ــــرال آمو ٢لَـــةَ ال نـــاه  

  هــياع أَشــى و يحــى ي ــلَّى علَ ص  
ــةٌ  ــد اِهللا ملْهوفَـــ   أُم عبيـــ
  ــه ةٌ والــر ــتحنت بكْ ــا اس كَم  
  يـا فارِســا مـا أَنــت مـن فــارِسٍ   
  ِــه ــروف وفَعالَِـ ــوالَِ معـ   قَـ
  يجمـــع حلْمـــا وأَنـــاةً معـــا
   تــدش كْــذَبــدو فَــالَ تعيه  

  ــــــــــ

ــاع ــفيع مطـ ــور وشـ   رب غَفـ
واعإِالَّ ر كــد ــا بعـ ــا نومهـ   مـ
  ــزاع ــا الن ــا ودعاه نينح ــت نح  
 ــذِّراع ــبِ ال ــت رحي يــأَِ الْب   موطَّ
  ــاع ــات الرب ــى أُمه ثْنم ِــار   عقَّ
 جاعــش ــاع ال ــاع انبِي ــت ينب ثُم  

  ٣الـسباع كَما عدا الـذِّئْب بِـوادي       

   . ٣٤١ص . ـ الديوان ١
   . ٢٢٠ص  .١ج /  ـ خزانة األدب البن حجة احلموي  ٢

   . ٣٢٢ص .  ـ املفضليات ٣
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٢٥٢

٢٥٢

  :رؤبة بن العجاج 
  ومسهم مـا مـس أَصـحاب الْفيـلْ        
ــجيلْ   س ــن ةً مــار ــرميهِم حج ت  

  :سامل بن دارة 

  ولَعبــت طَيــر بِهِــم أَبابيــلْ   
ــصير ــأْكولْفَ م فــصــلَ كَع   ١وا مثْ

  يــا مــر يــا ابــن واقــعٍ يــا أَنتــا
ــا  ــدرِي إِذْ طَلَّقْتـ ــضمها الْبـ   فَـ
ــا   كْترــا ت ا لَمــد ترم تحــب أَص  
  أَودى بنــو بــدرٍ بِهــا وأُنتــا   

  :أبو قيس بن األسلت األنصاري 

ــا تعج عــام ــت ــت الَّــذي طَلَّقْ أَن  
ــى إِذا تــا ح قْتباغْتو تحــطَب اص   

  أَردت أَنْ ترجِعهــــا ، كَــــذَبتا
  ٢تقْــِسم وســطَ الْقَــومِ مــا فارقْتــا

ــا ــلِ الْخن ــصد لقي ــم تقْ ــت ولَ   قالَ
 ــه ــمته : أَنكَرتـ ــني توسـ   حـ

  من يـذُقِ الْحـرب يجِـد طَعمهـا        
  قَــد حــصت الْبيــضةُ رأْســي فَمــا

  

ــماعي   أَس ــت لَغأَب ــد ــالً لَقَ هم  
  والْحــرب غُــولٌ ذات أَوجــاعِ  
ــاعِ  ــسه بِجعجـ ــرا وتحبِـ   مـ
ــاعِ   ــر تهج ا غَيــض غُم ــم ٣أَطْع  

  
  

  انتهى الكالم على حبر السريع يليه املنسرح
  
  
  

  ـــــــــ
   .١٨٩ص  . ١٠ج /  ـ خزانة األدب للبغدادي ١
  .من اَألون ، أي البطء ) أُنتا . (  ١٤٢ص  . ٢ ـ ن م ، ج ٢
   .٢٨٤ص .  ـ املفضليات ٣
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٢٥٣

٢٥٣

  حبر املنسرح
  :املفتاح 

 رِحــس نــوبِ م ــف الرك ــر لَطي حب  
××<   ×  |×<×  |  <×<<×  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
  :جاء يف سبب تسميته 

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /  لُنعتــس م  
××<×  |   ×<×  |   <×<<×  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

مسي منسرحا النسراحه وسهولة جريانه على اللسان ، وقيل النـسراحه           : قال اخلليل   { 
عما يأيت يف أمثاله أي مفارقته ، ألن مستفْعلُن إذا كان ضربا مل مينع مانع من أن يأيت على                   

  .وال ميتنع عندنا املقطوع .  ١}ه امتنع فيه أن يأيت غري مطوي أصله إال يف املنسرح فإن
  :ما يعتري تفاعيل البحر 

  .يدخل عليها اخلنب ، واخلبل، والطي، والقطع، والوقف، والكشف 
  .يأيت هذا البحر تاما ومنهوكا ، وال يأيت جمزوءا 

  : هلذا البحر أربعة أشكال 
  .املطوي  ـ العروض التامة املطوية والضرب التام ١
 .ويرد على قلة /  ـ العروض التامة املطوية والضرب التام املقطوع ٢
 . ـ العروض املنهوكة املوقوفة وهي الضرب ٣
 . ـ العروض املنهوكة املكشوفة وهي الضرب ٤

  . هذا هو املألوف من أشكال املنسرح  وهناك من توسع كثريا يف أشكال املنسرح 
، حيث وجدنا من ينسب مـخلع البسيط إلـى املنسرح ويعتـربه           وال بد من وقفة قبل املتابعة       

" مستفْـ  " بدون الوتد اموع    " مستفْعلُن  " من أشكاله ، وحىت يصح مثل هذا فال بد أن ترد            
 "  لُنـ         " فَعولكن ال يوجد فـي أي وزن شكل ل "  لُنفْعتسكهذا ، بل يتعذر أن جند هلـا        " م

  .إذا وافقنا على قبول املخلع شكال من أشكال املنسرح صورة كهذه ، إال 
  ـــــــــ

   .٨٣ ـ ٨٢ص . ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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٢٥٤

٢٥٤

  :العروض التامة املطوية والضرب التام املطوي : الشكل األول 
  :األعشى  

  إِنَّ محـــــال وإِنَّ مـــــرتحالً   
×<<  ×  |×<×   |   <×<<×  

عتــس م لُن / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
  

   ١وإِنَّ في السفْرِ مــا مـضى مهـالَ        
<×< ×   |×<×    |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
كذلك دخل الطي   " مستعلُن  " دخل الطي على العروض والضرب والتفعيلة األوىل فبقيت         

  . ت على  مفْعوالت  فبقيت  مفْعال
  : العروض التامة املطوية والضرب التام املقطوع : الشكل الثاين  

  :لشاعر  
   ـــرإِب هـــوج وـــشمـــا حكَأَن  

<×<  ×   |×<×    | <×<<×  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

  

ــوارير ــشوها قَـ ــةٌ حـ    ٢وروضـ
<×<  ×   |×<×     |  <×××  

 لُنفْعــت م /م ــالت فْع / ــولُن   مفْع
  " .مفْعولُن " وتقرأ " مفْعوال " دخل القطع على الضرب فبقيت التفعيلة 

  :العروض املنهوكة املشطورة وهي الضرب : الشكل الثالث 
  :لشاعر  

   ــرار ــا لَألحــ ــا موطنــ   يــ
××<         ×          |×××>  

 لُنفْعتــس ــوالنْ/ مـــ   مفْعـــ
  

   ٣ للثُّـــــواريــــا معقــــالً
××<          ×         |×××>  

 لُنفْعتــس ــوالنْ/ مـــ   مفْعـــ
كل شطر هنا عبارة عن بيت قائم بذاته وهو املنهوك دخل الوقف على الضرب الذي هو                

  " .مفْعوالنْ " وتقرأ " مفْعوالت " فبقيت التفعيلة . نفسه العروض 
  :   وهي الضرب العروض املنهوكة املكشوفة: الشكل الرابع 

  ــــــــــــــ
  " .وإِنَّ في السفْرِ إِذْ مضوا مهالَ  :" ٣٢٢ص  .١ج /  عجز البيت يف األمايل الشجرية  . ١٣٧ص . ـ الديوان ١
   .٨٣٨ص  .٢ ج / ـ  الزهرة ٢
   .٩٥ ـ  علم العروض والقافية ، للدكتور عبد العزيز عتيق ، ص ٣
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٢٥٥

٢٥٥

  :ابن عبد ربه األندلسي  
  عاضـــت بِوصـــلٍ صـــدا 

××<        ×        |×××  
 لُنفْعتــس ــولُن/ مــ   مفْعــ

  

ــدا  ــي عمـ ــد قَتلـ    ١تريـ
<×<       ×         |×××  

 لُنفْعــت ــولُن/ مــ   مفْعــ
وهـذا املثـال    " مفْعولُن  " وتقرأ  " مفْعوال  " دخل الكشف على الضرب  فبقيت التفعيلة        

  .رة عن بيت مستقل كسابقه ، كل شطر عبا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــ
   .٢٧٩ص  .٦ج / العقد الفريد ـ ١
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٢٥٦

٢٥٦

  أمثلة حملولة
  :املعري  

         ـأَلَتةٌ سـرح جوالـز حاطَـت قَد  
××<   ×  |×<×   |  <×<<×  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
ــا       ــى مرادنِه ــرسٍ إِلَ بِب تــد   غَ

<×<  ×  |×<×   |   <×<<×  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  

ــمائرِها   ض ــن وَء عــس ــت ال   أَماطَ
<×<  ×   |×<×   |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
  :األعشى  

ــا     ــي حياطَته نَ فــو ــا الْع   مليكَه
<×<  ×  |×<×    |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /  لُنعتــس م  
ــا     ــى خياطَته ــزلٍ إِلَ ــيطَ غَ خ أَو  

××<   ×  |×<×   |  <×<<×  
 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  

ــا   ــي إِماطَته ف ــر يالْخ ــت   ١فَالقَ
<×<  ×  |×<×    |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

حتــر ــال وإِنَّ  مــ   الَ  إِنَّ محــ
×<<  ×  |×<× |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
  اســتأْثَر اُهللا بِالْوفــاِء وبِالْـــ    

××<   × |×<× |  <×<<×  
 لُنفْعتــسم / ــالتفْعم / لُنعتــسم  

ـ          واَألرض حمالَةٌ لمـا حمـلَ الْـ
××<   × |×<× |  <××<×  

  لُنفْعتسم/    ـالتفْعم  / لُنفْعتـسم  
  

  
  
*  

  }م { 
  
  

  }م { 

  وإِنَّ في السفْرِ مـا مـضى مهـالَ        
<×<  ×  |×<× |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
  ــعدلِ وولَّــى الْمالمــةَ الــرجالَ  

×<<  ×  |×<× |  <×<<×  
 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م     

    ٢ـــله ومــا إِنْ تــرد مــا فَعــالَا
×<<  ×  |×<× |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
  " .مستفْعلُن " العروض يف البيت الثالث جاءت صحيحة 

  ـــــــــــــــــــــ

   .٢٩٧ص  .١ج / اللزوميات  ـ ١
   .١٣٧ص . ـ الديوان ٢
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٢٥٧

٢٥٧

  :عمرو بن امرئ القيس  
    ــد ــم قَ معالْم ديــس ــالِ وال ــا م   ي

××<    ×  |×<×  |  <×<<×  
 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  

  خالَفْت في الـرأْيِ كُـلَّ ذي فَخـرٍ         
××<    ×  |×<×  |  <×<<×  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
   تــن س قــو ــد فَ بالْع ــع   ه    ال يرفَ

××<    ×  |×<×  |  <×<<×  
 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

  :أوس بن حجر 

    رِفــس ــه ال ــض رأْيِ عب هــر طبي  
×<<   ×  |×<×   |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
         فـصمــا ت ريـا مـالِ غَي أْيالرو  

××<   ×  |×<× |  <×  <<×  
 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  

  فــر تعيو ــه ــوفَى بِ ــق ي الْح١و     

××<   ×  |×<×   |  <×<<×  
 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

ــا    عزــي ج ــنفْس اَجمل ــا ال   أَيته
×<<  × |×<× |   <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم /عتــس م     لُن  
  إِنَّ الَّذي جمـع الـسماحةَ والنــ        

××<   × |×<× |  <×<<×  
 لُنفْعتــسم / ــالتفْعم /لُنعتــسم  

  

  
  
  

  }م { 

ــا  قَعو ــد ــذَرين قَ حــذي ت   إِنَّ الَّ

××<  ×  |×<× |  <×<<×  
 لُنفْعتــسم / ــالتفْعم / لُنعتــسم  

  و أْسالْبةَ وـدـجـا  نعمدى ج٢الن   
×<<  ×  |×<× |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
  
  

  ــــــــــ
 ـ  هذا الشعر   ١٩٠ ـ  ١٨٩ص  .١ج/ معاهد التنصيص / نسب العباسي يف  . ٣٠٩ص .مجهرة أشعار العرب  ـ  ١

  :إىل قيس بن اخلطيم وبدايته عنده 
ــت بِ   أَننا وــد نــا ع ــن بِم حــان   م

  

 ــف ــرأْي مختلـ ــدك راضٍ والـ   عنـ
  .  بدون اسم الشاعر ٣١٠ص  .١ج/ األمايل الشجرية / وذكره ابن الشجري يف 

  . وزاد عليه ١٢٨ص  .١ج/ معاهد التنصيص /  ذكر الشعر أيضا العباسي يف ٥٥١ص  .٢ج /  ـ الزهرة ٢
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٢٥٨

٢٥٨

  :لشاعر  
     ــرور ــرِ مقْ ــن الزمهري م مــو ي  

××<   ×  |×<×     |  <×××  
 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

        ـــرإِب هـــوج وـــشمـــا حكَأَن  
<×<   ×  |×<×   |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
ــدرةٌ     ــرةٌ مخـ ــسه حـ   وشمـ

<×<  ×  |×<×   |   <×<<×  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /ــس ملُنعت  

  :لشاعر 

  رورــز بابِ مــض ــب ال يج ــه لَيع  
<×<  ×   |×<×     |  <×××  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع
  ــوارير ــشوها قَـ ــةٌ حـ   وروضـ

<×<  ×   |×<×     |  <×××  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

  ــور ن هــيائ ض ــن ــا م ــيس لَه    ١لَ
×<<   ×|×  <×     |  <×××  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

  مهــــالً عــــذولي مهــــالَ 
××<           ×           |×××  

 لُنفْعتــس ــولُن / مـــ   مفْعـــ
ــذْالَ     ــي عــ ــي وتبغــ   منــ

××<          ×            |×××  
 لُنفْعتــس ــولُن/ مـــ   مفْعـــ

  :أبو نواس  

ت ــــتالَ إِنْ كُنــــيغــــي نب  
××<          ×            |×××  

 لُنفْعتــس ــولُن  / مـــ   مفْعـــ
ــهالَ ــي ســ ــن ترانِــ      ٢فَلَــ

<×<         ×             |×××  
 لُنفْعـــــتم /فْعـــــولُنم  

ــو   ــه إِالَّ هـ ــذي ال إلـ   ال والَّـ
××<    ×  |×<×    |  <×××  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن    مفْع
  

ــاهوا  ــا ت ــا وم ــانَ أَحبابن ــا خ   م
××<    ×  |×<×    |  <×××  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع
  ــــــــــ

   . ٨٣٨ص  .٢ج /  ـ  الزهرة ١ 
   .٩٥ص .علم العروض والقافية ـ  ٢
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٢٥٩

٢٥٩

  ــم لَه ــن ــذي نجِ ــوا بِالَّ ــا علم   م
×<<  ×   |×<×   |  <×<<×  

لُنعتــس ــ/ م فْعم الت /لُنعتــس م  
  :عبد اهللا بن املعتز 

   ١من طولِ شوقٍ وال دروا مـا هــو       
××<    ×  |×<×    |  <×××  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

  ال والَّـــذي ال إلـــه إِالَّ هـــو  
××<   ×  |×<×    | <×××  

 لُنفْعتــسم / ــالتفْعم / فْعــولُنم  
 يــال ــنِه  م حاســوى م س ــب ذَن  

×<<  × |×<×   | <×<<×  
 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

  :ابن سناء امللك 

 ـــاهيت لَـــيبِهـــذا ع ـــتأَن  
×<<  ×  |×<×    |  <×××  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع
   ٢شـــاهدي اُهللا حـــسبِي اهللاُ 

×<<  ×  |×<×    |  <×××  
ــ م لُنعتس / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

 ــه مجأَن ــد ــدر عقْ الْب ــبِس   إِنْ لَ
×<<  × |×<×  |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
 هتــر ــزالِ س الْغ كــس كــانَ م أَو  

××<  ×  |×<× |  <×<<×  
 لُنفْعتــسم / ــالتفْعم /لُنعتــسم  

  :للمؤلف 

  فَعقْــد ذا الْبــدرِ در مبــِسمه   
<×< ×  |×<× |   <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
       ـهـي فَمـزالِ فهـذا الْغ كس٣فَم   

<×<  ×  |×<× |  <×<<×  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

   ــصار ــوب اِإلعـ ــوا هبـ   هبـ
××<        ×         |×××>  

 لُنفْعتــس ــوالنْ  / مــ   مفْعــ
  

  ـــــــــــــــــــــــ

    ــار ــز الْغـ ـــوارنا رمـ   ثُـ
××<        ×         |×××>  

 لُنفْعتــس ــوالنْ  / مــ   مفْعــ

  " .يجِن لَهم " الشعر غري موجود يف ديوان أيب نواس ، ويف الزهرة  . ٨٤ص  .١ج/ الزهرة  ـ ١
   .٣٧٣ص .الديوان  ـ ٢
   .٦٦٠ص . ـ  الديوان ٣
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٢٦٠

٢٦٠

     يارــســي التف ثْــنِهِمي لَــم  
××<        ×         |×××>  

 لُنفْعتــس ــوالنْ/ مــ   مفْعــ
  :أبو متام  

  ــار ــردى واَألخطـ ــولُ الـ   هـ
××<         ×        |×××>  

 لُنفْعتــس ــوالنْ/ مــ   مفْعــ

 ــد الْكَم ــة غاي قــو ــي فَ ــت بِ لَغب  
 <×<  ×  |×<×   |  <×<<×  

 لُنفْعــت م/ ــالتفْعم /لُنعتــسم  
ـِدي يوشــك الرقيــب بِــأَنْ    واكَبــ

×<<   ×  |×<×   |  <×<<×  
 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

  :هند بنت عتبة 

    ــداَألب ــرآخ ــينيع ــتيمأَد  
×× <  × |×<×   |  <×<<×  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم  /لُنعتــس م  
   ١يمنعنِـــي أَنْ أَقـــولَ واكَبِـــدي

×<<  ×  |×<×   |  <×<<×  
 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

        ارالـد ـدبنِـي عها بيو  
××<    ×   |×××>  

 لُنفْعتــس ــوالنْ/ م   مفْع
  ــار ــاةَ اَألدب ــا حم   ويه

××<   ×    |×××>  
فْعتــس م ــوالنْ/ لُن   مفْع

ــار تــلِّ ب ـــا بِكُ بر٢ض   
××<     ×<  |×× >  

 لُنفْعتــسفَعــوالنْ/ م  
  :عبيد بن عبداهللا 

  ـــــــــــــــــــــ

   .٣٩١ص .الديوان  ـ ١
 ورد الشعر يف مصادر كثرية ونسبه البعض إىل الرجز ، وممن نـسبه  . ٢٠ص . ٣السرية النبوية ، البن هشام ،ج ـ   ٢

  . وزاد عليه ١٨٥ص  .١٥ج / األغاين / إىل الرجز، األصفهاين يف 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٢٦١

٢٦١

ــا    ــك كَم ــصارِها إِلَي ــو بِأَب   ترن
××<   ×  |×<×   | <×<<×  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
  مثْــلُ الْيواقيــت قَــد نظمــن علــى 

××<   ×  |×<×   | <×<<×  
 لُنفْعتــس م /ــالت فْعم / لُنعتــس م  

ــا     ــونُ ترمقُهـ ــا والْعيـ   كَأَنهـ
<×< ×  |×<×   |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
  :املعري 

  ــافري ــت الْيعـ ــو إِذا خافَـ   ترنـ
××<    ×  |×<×    |  <×××  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم / ــولُن   مفْع
     كـــافور نقَهفَـــو دـــرمز   

<×<   ×  |×<×     |  <×××  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

 ــانري ــطَها دنـ ــم وسـ     ١دراهـ
<×<   ×  |×<×     |  <×××  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

    حبــش ــب ال يغــى ي تُء حــر اَلْم  
××<   ×  |×<×   | <×<<×  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
   ــت بلَع ــة ــانُ لُج ــق حيت   والْخلْ

××<  ×  |×<×  |   <×<<×  
 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  

  :عبد اهللا بن املعتز 

  طَبِحــص ــه  ومـ ــق  همـ   مغتبِـ
×<<  ×  |×<×   |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
ــ ــي بِحــارٍ م فحواوــب اَألذى س ٢ن   

<×< ×  |×<×   |   <×<<×  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

    ــر قَم ــه كَأْس بــص ــا ن   كَأَنم
<×< ×   |×<×   |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
  

  ـــــــــــــــــــــ

        ـمِ الْفَلَـكجـضِ أَنعـي بف عكْر٣ي  
×<<  ×|×  <×   |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

   . ٥٣ص  .١ ـ  شرح مقامات احلريري ، للشريشي ، ج١
   .٣٦٧ص . ١ج/  ـ اللزوميات ٢
بعض الـمصادر تنسب الشعر إلـى احلسني بن الضحاك اخلليـع   . ٩٥ص . ـ فصول التماثيل يف تباشري السرور  ٣

وذكر حمققا الكتـاب أن      . ١٧٣ص   .٢ج/ األغاين  /  ، األصفهاين يف     ١٨١ص   .٢ج / العمدة/ يف  مثل  ابن رشيق     
  .البيت يف ديوان ابن الـمعتز ، ومل نعثـر عليه يف نسخة الديوان اليت حبوزتـنا 
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٢٦٢

٢٦٢

  :سعدون انون  
  يـا طالب الْعلْـمِ هــا هنـا وهنـا        

××<   ×  |×<×  |   <×<<×  
 لُنفْعتــس م /ــالت فْعم /  لُنعتــس م  

ــدخلُها  ــانَ ت ــي الْجِن ــت تبغ إِنْ كُن  
××<   ×  |×<×   |  <×<<×  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
    ــد ــلُّ مجتهِ ــام كُ ــم إِذا ق   وقُ

<×<  ×  |×<×    |  <×<<×  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

  :للمؤلف 

ـ  ــدنُ الْعلْـ عمــا  و ــين جنبيك مِ ب  
<×<  ×  |×<×      |  <×××  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم / ــولُن   مفْع
ــديكا    خ قــو ــدمع فَ ــاَذْرِف ال   فَ

<×<  ×    |×<×     | <×××   
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

ــا ــولُ لَبيكـ ــا يقـ    ١وادع لكَيمـ

<<    ×   |×<×    |   <×××  
 لُنعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

ــرحمِ    ــوةُ ال إِخ ــوه ــف أَلْق يوس  
×<<   ×  |×<×   |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
     ــه ــي عنايتـ ــه اُهللا فـ   فَحاطَـ

<×<  ×  |×<×    |  <×<<×  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  

 ــي ــك سـ ــصه  وتلْـ   ارةٌ تخلِّـ
<×<  ×  |×<×   |   <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
   هــف ــظَ يوسـ ــلَ اُهللا حفْـ   تكَفَّـ

<×<  ×   |×<×   |  <×<<×  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

       ئـوا الــنطْفيـالً لهج بي الْجا فور  
××<    ×  |×<×    |  <×××  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع
ــشريا     بت ــه ــى إِلَي ــذاك أَوح   كَ

<×<   ×  |×<×     |  <×××  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم / ــولُن   مفْع

ــورا   ــانَ مغمـ ــة اِهللا كـ   بِرحمـ
<×<   ×  |×<×    |   <×××  

 لُنفْعــت ــال/ م فْعم ت / ــولُن   مفْع
ــصورا   نــانَ م ــى اُهللا ك ــن حم مو  

<×<   ×  |×<×    |   <×××  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

منسوبا إىل عابـد جمهـول     / ٤٠٦ص  .٤ج/ صفة الصفوة / ورد الشعر نفسه أيضا يف  . ٥١٤ص  .٢ج /  ـ صفة الصفوة  ١

  =:برواية خمتلفة وزيادة بيت آخر 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٢٦٢

٢٦٢

  :سني بن الضحاك اخلليع  احل
  ــه ــم  لعزتـ ــأَبِي مقْحـ   وا بِـ

×<<  ×  |×<× |  <×<<×  
 لُنعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  

ـ           تحب بِـاِهللا مـن يخـصك بِالْـ
<×<  ×  |×<× |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
ــي خجِــ   قْلَتلَّى بِمــو ت ــم   لٍ ثُ

×<<  ×  |×<× |  <×<<×  
 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  

  ـــهغي بِحيلَتتبكَـــالْم ــتفَكُن  
<×<  ×  |×<× |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م  
  :أبو نواس 

  
  
  

  }م { 
  

ــا  متكْتم تــو ــه إِذْ خلَ ــت لَ    قُلْ

×<<  ×  |×<× |  <×<<×  
عتــس م لُن / ــالت فْعم /لُنعتــس م    

" نعمـا   " وال  " ال  " ود فَما قـالَ    
×<<  ×  |×<× |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم /لُنعتــس م    
ــشما   تــوابِ فَاح الْج ــع جر أَراد  

<×<  × |×<×  |  <×<<×  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /لُنعتــس م   
  ـنًءا مرا      بـقَما سـدتقْمِ فَاب١ الـس   

××<   × |×<× |  <×<<×  
 لُنفْعتــسم / ــالتفْعم /لُنعتــسم  

 مهبـــرض فـــاتهركـــانَ بِالْمو  
<×<  ×   |×<×   |  <×<<×  

 لُنفْعــت م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
  ـــــــــــــــــــــــــ

 بِالْم ــي ــي الْح ــرب بنِ ــاريقِض    خ
×<<  ×   |×<×    |   <×××  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم / ــولُن   مفْع

=  
ــسكُنها   ــانَ ت ــو الْجِن ــت ترج إِنْ كُن  
ــا   ــسانَ تخطُبه ــو الْح ــت ترج إِنْ كُن  
 ــد ــلُّ مجتهِـ ــام كُـ ــم إِذا قـ   وقُـ

  

  فَمثِّــلِ الْعــرض نــصب عينيكــا    
ـ   ــبِلِ الــدمع فَـ كـــا فَاَسيدخ قو  

ــا  ــولُ لَبيكـ ــا يقـ ــه كَيمـ   وادعـ
  ـــــــــــــــــ

   ـ برواية خمتلفة ، والبيت األول ٧٣ص  .١ج/ الزهرة / وردت األبيات يف كتاب . ١٩٣ص  .٧ج /  ـ األغاين ١
  .وهذه تكسر الوزن " وأَتانِي " خمتل الوزن ، فقد بدأ بِـ 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٢٦٤

٢٦٤

  ثنِــه أَغْلَــب أَوفَــى علــى برا  
×<<   ×  |×<×   |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم / لُنعتــس م  
   ــت ــه إِذا التهبـ ــا عينـ   كَأَنمـ

<×<  ×   |×<×   |  <×<<×  
 لُنفْعــت م / ــالت فْعم /  لُنعتــس م  

  :صالح الدين الصفدي 

ــشبا روقِ    ــحِ ال ــن كُلَّ ع ــر فْتي  
××<    ×  |×<×  <    |×××  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم / ــولُن   مفْع
ــوقِ  ــين مخن ــنِ ع ــارِزةَ الْجفْ    ١ب

×<<   ×  |×<×    |   <×××  
 لُنعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

        لَـوـراقِ ولـى الْفا عربص يـا قَلْب  
××<    × |×<×   |  <×<<×   

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /تــس ملُنع  
ــت بِمــا حإِنْ أَب ــع مــا د ــت ي أَنو  

<×<  ×  |×<×   |   <×<<×   
 لُنفْعــت م / ــالت فْعلُن/ معتــس م  

  

ــالْبينِ   ــب بِ حت ــن مم ــت عور  
××<    ×  |×<×    |  <×××  

 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع
      يع ـنم ـقَطْتا سدجو فيهخـ ت   ٢ينِ

××<   ×  |×<×    |   <×××  
 لُنفْعتــس م / ــالت فْعم /ــولُن   مفْع

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
 ـ ومل يـذكر   ١٨٩ص  .٦ج/ العقد الفريد / البيت الثالث ذكره ابن عبد ربه يف  . ١٧٧ص  .٢ج /  ـ الديوان  ١

" كُلَّحِ  " بتسكني الالم من    " كُلْحِ الشبا    " ويف ديوان أيب نواس ورد البيت الثاين      . من أشكال املنسرح الضرب املقطوع      

  .وهذا  يكسر الوزن ، وخيرج عجز البيت إىل السريع 

   .١٦١ص  .٢ج /  ـ خزانة األدب البن حجة احلموي ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٢٦٥

٢٦٥

  أمثلة غري حملولة
  :ابن عبد ربه األندلسي  

   ــصار ــض االقْـ ــصرت بعـ   أَقْـ
     ــار ــا صــ ــبرنِي لَمــ   صــ

ــالَ لــــي بِ ــتعبار   وقــ   اســ
  :للمؤلف 

  ــــدجالْم تــــابك حفْــــتا  
       ــد ــضوعت بِالنــــ   تــــ

    ـــداُألس ــموخ ــر شـ   وانظُـ
  :ماين املوسوس 

    ارنـــائي الـــد نشـــاد ـــنع  
  اربــص ــن بِالــ ــم أَكُــ   ولَــ
ارالـــد ـــدبنِـــي عا برـــب١ص    

  ك
  لْــــدالْخ ــــطورأْ ساقْــــرو  

ــ ــورد  وعابِقــــ   ات الْــــ
    ـــدتمـــدى الْمالْم قفَـــو  

  هــلَتص ــنم تدزــتنِي مــا اسزيــدي  
         لَـتمهماِء النالـس قَطْـر تـزج لَو  
  كَــم زلَّــة منــه قَــد ظَفــرت بِهــا  
ــا    ــده وأَن ــالي وعي ــي الَّلي   تفْنِ

  :احلسني بن الضحاك اخلليع 

ــود عــ  ــلٍ يع ــن قَلي عو ــه تبه ن  
   ــه تجِدوــماُء م ــا س ظُلْم ــي   علَ
 ـــهترذعبِم ـــي لَـــهبح فَقـــام  

  ــه لَكَتمــسوِء م ــد بِ هع ــب   ٢قَري

ــي  ــةُ الَّاله ــبوحي فُكاه ص ــت   حثَّ
    ــه ــي مكامنِ ف وــه ــتثرِ الَّل فَاس  

  :للمؤلف 

ــباهي   بِ أَشــر ــومي بِقُ ي ــاب   وط
ــومٍ  ــلِ ي قَب ــن ــاهيم ــنغصٍ ن ٣م   

     بـرالْع تبيحـتاسدى والـر طـاح  
  واحتلَّـــت اَألرض ثَـــم أَغْرِبـــةٌ 

  ــــــــــــ

بــض ــا الْغ ــشرق وانطَف ــوح ال   وطَ
  ــب ــبا لَه إِذا ش ــضاض قــا ان   لَه

   . ١٧٩ ـ ٢٧٨ص  .٦ج /  ـ العقد الفريد ١
   .١٠٢ ـ ١٠١ص . م ١ج /  ـ الزهرة ٢
   . ١٧٩ص  .٧ج /  ـ  األغاين ٣
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٢٦٦

٢٦٦

  صـاحت فَلَيـتهم فَطنـوا     " زرقاُء  " 
  قالَت لَهم فـي الْمـدى أَرى شـجرا        
  مهمــضخي مارالــدحوا وبفَــص  

  :ابن خفاجة  
   ــة ــي ثقَ ــن أَخ م ــر هــلِ الْم قَبت  
   ةــي ش ــن ــالظَّالمِ م ــشتمالً بِ م  

  :مطيع بن اباس 

ــب  إِذْ أَ ــا يجِ ــاك م ــدتهم هن شر  
  ــب ــلَ ذا خلَ ــا فَقي جوم ــوج   يم
 أَب ســي ــاك لَـ ــيس أُم هنـ   ولَـ

  ك
ــرِ     ــى مطَ ــه إِلَ ــا بِ ــلَ ريِح سأَر  
   ١لَــم يــشتملْ لَيلُهــا علــى ســحرِ

   ــه ــني نازلَ ــوت ح لْمــولُ ل   أَق
          بِـه تعـنمـا ص تربـدت قَـد لَو   

فَاذْه         بِـه ـتبإِذْ ذَه ـئْتبِمـا ش ب  
  :هند بنت عتبة 

ــبهمِ  ــى الْ ــةٌ عل قْدامم تــو الْمو   
ــدمِ   ن ــن م ــه لَيــا ع كَف تــض ضع  

  ٢مـا بعد يحيـى للـرزِء مـن أَلَـمِ         

                        ــانِق ــوا نعـ إِنْ تقْبِلـ
ــارِق ــدبِروا نفـ   أَو تـ

  ــــــــــــــــــــــ

  ــارِق ــرش النمـ    ونفْـ
  ــق ــرِ وام غَي ــراق ٣ف  

   . ٨٣ ـ ٨٢ص . ـ الديوان ١
   . ٥٢٤ص  .٢ج / الزهرة  ـ ٢
 طارق أن صاحبة الشعر هند بنت:  يف اهلامش ورد ١٣٠ص .يف أشعار النساء  .  ٢٠ص  .٣ج/ السرية النبوية   ـ  ٣

/ ، وذكر الواقدي يف فتوح الـشام        " أَو تهزموا نفارِق    "  "  تهزِموا نعانِق    إِنْ: " االيادية ، مع اختالف يف رواية الشعر        
وخرجت هند ابنة عتبة وبيدها مزهر ومن خلفها نساء  من املهاجرين وهي تقول الشعر الذي                : قال   / ٢٦٥ص   .١ج

  :قالته يوم أحد وهو هذا 
  ــارِق ــات طـ ــن بنـ   نحـ
  ــق ــا الْموافـ ــشي الْقَطـ   مـ

     فـــارِقـــى نأَب ـــنمو  
 ــارِق ــدبِروا نفـــ   أَو تـــ
    ــق ــريِمٍ عاش ــن كَ ــلْ م ه  

  

  ــارِق ــى النمـ ــشي علـ   نمـ
    ــق ــع الْمرافـ ــدى مـ   قَيـ
   قــال ــوا نمـــ   إِنْ تغلبـــ
    ـــقـــرِ وامغَي ـــراقف  
ـِق ــ   يحمـــي عـــنِ الْعواتـ
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٢٦٧

٢٦٧

  :امرأة من العرب  
 ــه ــن ببـ   ُألنكحـ

  :ل من ربيعة وقال رج
 ــه ــةً خدبـ   جارِيـ

  
  ١تجب أَهـلَ الْكَعبـه    

 ــه ــن ببـ   ُألنكحـ
  

 ــه ــي قُب ــةً ف جارِي  
  

   ـهبالْكَع أْسطُ رشم٢ت  

  :وقالت نادبة سعد بن معاذ 
ــعدا س دــع س ــلُ ام يو  
  وفارِســــا معــــدا

  :أبو نصر 

ــدا  ــرامةً ومجـ   ٣صـ
  سداســـد بِـــه مـــ

 ــوق ــرٍ مزعــ   أَرب مهــ
 وقــر ــدهمِ ال ــبنِ ال ــن لَ م  
 ــوق ــحِ الْم لَم ــن ع مــر أَس  
  لــوقخٍء مــيكُــلِّ ش٤و  

  :ابن عبد ربه يف وصف عود 
بــص ع ــصوغُه ي تــو ص بــا ر    ي
ــابِعها ــضمومةٌ أَصـ ــاُء مـ   جوفـ

    ـــةعبَألر ئَـــتزـــةٌ جعبأَر  
ــ ها فرــغ ــا أَص ــوبِ أَكْبره   ي الْقُل

ــا    ــزِ الفظهـ ــت بِغمـ   إِذا أَرنـ
ــارِبِها      ــف ض ــسانٌ بِكَ ــا ل   لَه
  ــــــــــــــــــــــ

مــد ــن فَوقهــا قَ ــساقٍ م ــت بِ    نِيطَ
 ــم ــا نغـ ــسكَّنات تحريكُهـ   مـ

   محــت ــالنفوسِ تلْـ ــا بِـ   أَجزاؤهـ
    قَمــس ــشفاُء وال ــا ال ــثُ منه عبي   

       ــم ح نهــب ــام يجي ــت حم   قُلْ
 ــم ــن فَ ــا لَه ــا وم ــرِب عنه ع٥ي  

   .٦١١ص . ـ الصاهل والشاحج ١
  ترتيب األشطار ال يعين شيئا ، وباالمكان ترتيبها فوق بعضها ) . وقال رجل من ربيعة : (قال  / ٦١٢ ـ  ن م ص ٢
   .٥٠٤ص . ـ الصاهل والشاحج ٣
  .أليب نصر صاحب األصمعي : ة  قال ونفس الصفح/  ـ  ن م س ٤
  .ترخيم محام = حم  .٦٩ص  .٧ج /  ـ العقد الفريد ٥
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٢٦٨

٢٦٨

  :أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت 
  صــفْراُء إِالَّ حجــولُ مؤخرِهــا  
  تعطيـــك مجهودهـــا فَراهتهـــا

  :جرير 

   ــدبها زــغسرو ــدامم ــيفَه  
الْ  ي الْ فرِ ، وضـ  ح نع رضح  ـدخها و١د  

ــبِ  ــبِ الَّلب ــوت بِجانِ ــا دار أَقْ   ي
ــسقوا  ــواهم فَ ن تقَرــت ــثُ اس يح  
  لَــم تتلَفَّــع بِفَــضلِ مئْزرِهــا   

  :لشاعر 

ــبِ   ــقِ فَالْكُثُ ــالعِ الْعقي ت نــي ب  
ــبِ  ــلٍ لَجِ ــامٍ مجلْجِ ــوب غَم ص  
ــبِ ــد بِالْعلَ عــذَ د غت ــم ــد ولَ ع٢د  

ــس ال  ــا نفْ ــيي راعت   
  إِنْ قُطعـــت كُراعـــي
ــي  ــي ذراعـ   إِنَّ معـ
ــي  راع ــر يخ ــاك   ٣رع

  :ابن حيوس 
         غَـبا الرـدالْع كحـون قُـدي لَم لَو  
ــكلم ــنم ــرارجِــي الْفني ــففَكَي  
  هترــص ن ـــه ــولَّى اِإلل ت ــن مو  
ــت عفر ــد ــوا فَقَ بــبيبٍ ه نِــي شب  

  

 ملَهــز أَنــب هالر ــك كْمح ــت حت  
  بــو الن ــه لْكــداَء م أَع ــب   تطْلُ
 بــر الْه هــد ــي طَري محي ســي   فَلَ
       ـبجمِ الْحـرائـي الْجلْغفْوِ مع ن٤ع  

  
  إنتهى الكالم على املنسرح يليه اخلفيف

  ـــــــــــ
    . ٦٩ص  .٧ج /  ـ معجم األدباء ١
   .١٠٤ص .الديوان  ـ ٢
  .وقال الساجع  : ويف تاج العروس : وقال يف هامش الصفحة  . ٢٠٠ص  . ١ج / لعني ـ كتاب ا٣
    . ١٢٢ص  . ١ج /  ـ الديوان ٤
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٢٦٩

٢٦٩

  حبر اخلفيف
  :املفتاح 

       فيـفخ رِ الْكَـالمعالـش فيفي خف  
×<   ××  |××<   ×<<  |××  

 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م /ــن التفَع  
  :جاء يف سبب تسميته 

فـــاع  ـــنالتفَع لُنفْعتـــسم نالت  
×<   ×× |××<    ×<<  |××  

 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م /ــن التفَع  

  .١} مسي بذلك ألنه أخف السباعيات ،أي لتوايل لفظ ثالثة أسباب خفيفة فيه:قال اخلليل{
   .يدخل عليها اخلنب والكف ، والتشعيث يف الضرب ، واحلذف والقصر والبتر والكبل

  :هلذا البحر مثانية أشكال 
  . ـ العروض التامة الصحيحة والضرب التام الصحيح ١
  . ـ العروض التامة الصحيحة والضرب احملذوف ٢
  . ـ العروض التامة الصحيحة والضرب املدبول ٣
  . ـ العروض احملذوفة والضرب احملذوف ٤
  . ـ العروض املدبولة والضرب املدبول ٥
  . والضرب األبتر  ـ العروض املدبولة٦
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح ٧
  . ـ العروض ازوءة والضرب ازوء املكبول ٨

درج أغلب العروضيني  على إدراج شكل آخر يف اخلفيف ونسبته إىل أيب العتاهية ، وأنـه           
هنا  الشكل جنا مثال خمترع هذا الشكل من اخلفيف ، واألمر عندنا غري هذا ، رغم أننا أدر             

العتاهية ،   لكننا أدرجناه للتعرف عليه ولشكنا يف صحة نسبة اختراعه إىل أيب           ،   يف اخلفيف 
  .وبالتايل لدحض التقرير أن أبا العتاهية هو خمترع هذا الشكل 

  ــــــــــ
   .٨٦ص . ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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٢٧٠

٢٧٠

  :يحة والضرب التام الصحيح الشكل األول ـ  العروض التامة الصح
  :حنا أبو حنا  

ــي   ــسجِي يوشـ ــساُء الْبنفْـ   اَلْمـ
×<    ××<  |×<  ×<<  |××  

 نالتفــاع / لُنفْعــتم /ــنالتفَع  
  

ــه ــالطُّيوف الْجميلَ ــقِ بِ ــردةَ اُألفْ ١ب   
×<   ××<  |×<  ×   |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /نالتــاع   ف
يف حشو الـصدر    " مستفْعلُن  " ودخل  على    " فَعالتن  " دخل اخلنب على العروض فبقيت      

  " .متفْعلُن " والعجز فبقيت 
  :الشكل الثاين ـ  العروض التامة الصحيحة والضرب احملذوف 

  :قال الشاعر  
  مـا أَرانِي أَسـلو صـديقًا صـدوقًا         

×<   ××  |××<  ×   |×<××  
نالتــاع ــستفْعلُن  / ف م /نالتــاع   ف

  

      ٢لَــم يــزلْ فــي قَلْبِــي لَــه منــزِلُ
×<   ××  |××<   ×    |×<×  

 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م /لُنــاع   ف
مجيع تفاعيل البيت جاءت صحيحة سوى تفعيلة  الضرب ، فقد دخل احلـذف عليهـا                     

  " .فاعلُن " وتقرأ " فاعال " 
  :لثالث ـ العروض التامة الصحيحة والضرب املدبول الشكل ا

  :ابن عبد ربه األندلسي  
ــاًء    ــذوب حي ها يــد خ ــب ذَه  

<<   ××<  |×<  ×<<   |××  
 ـــنالتفَع / لُنفْعـــتم /ـــنالتفَع  

  

 رِقو ــه ــوى ذاك كُلُّــ    ٣وســ
<<   ××<  |×<   ×<<    |×  

 ــن ــتفْعلُن / فَعالتـ ــ/ مـ   نفَعلُـ
  :العروض احملذوفة والضرب احملذوف : الشكل الرابع 

  :للمؤلف 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ

   .٤٠ص . ـ نداء اجلراح ١
   . ٣٢١ص .العروض  ـ ٢
   .٢٨٠ص . ٦ج/العقد الفريد  ـ ٣
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٢٧١

٢٧١

  إِنما الْعلْـم فـي الْـورى شـمعةٌ          
×<    ××<  |×<  ×  |×<×  

  نالتــاع ــتفْعلُن/ ف م / لُنــاع   ف
  

ــاجِرِ          ــي والْفـ ــا للتقـ   نورهـ
×<   ××<  |×<  ×   |×<×  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /لُنــاع   ف
  ". فاعلُن" وتقرأ " فاعال " دخل احلذف على العروض والضرب فبقيت تفعيلتامها 
  :الشكل اخلامس ـ  العروض املدبولة والضرب املدبول 

  :دلسي  ابن عبد ربه األن
  يــا غَلــيالً كَالنــارِ فــي كَبِــدي   

×<   ××   |××<   ×<< |×  
ــاعالتن  ــستفْعلُن / ف م /ــن   فَعلُ

  

   ١واغْترابِ الْفُـؤاد عـن جـسدي      
<×< ××<  |×<   ×<< |×  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /ــن   فَعلُ
  " .فَعلُن " وتقرأ " ال فَع" دخل الدبل على العروض والضرب فبقيت تفعيلتامها 
  :الشكل السادس ـ  العروض املدبولة والضرب األبتر 

  :خليل مطران  
 ــه ــذَّكاُء بِ ــدو ال بي ــه جو  ذات  

×<   ××  |××<    ×<< |×  
 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م /ــن   فَعلُ

  

 ــان ــاعمِ الْبـ ــوامٍ كَنـ     ٢وقَـ
<<   ××<  |×<  ×     |××  

 ــنالتفَع/ لُنفْعــتم  /لُــنفَع  
  " .فَعلُن " وتقرأ " فاعلْ " دخل البتر على الضرب فبقيت التفعيلة 

  :الشكل السابع ـ  العروض ازوءة  والضرب ازوء 
  :السياب  

  رــد ــى الْقَ ــي عل ــن لقَلْبِ م  
×<     ××<         |×<×  

 نالتــاع ــتفْعلُن/ فــ   مــ
  ــــــــــــــــــــــــ

فَربِالـــس ـــراَألم ي٣قُـــض  
<<      ××<        |×<×  

 ــن ــتفْعلُن/ فَعالتــ   مــ

   .٢٨١ص  .٦ج/ العقد الفريد  ـ ١
   .٣٩٩ص  .٣ج/ ديوان اخلليل  ـ ٢
    .١١٦ص  .٦ج/ الديوان  ـ ٣
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٢٧٢

٢٧٢

  .دخل اخلنب على العروض والضرب ، وقد تأيت العروض والضرب بدون خنب 
  :سي  ابن عبد ربه األندل

ــا   ــن ذكْرِهـ ــسلَونا عـ   فَـ
<<    ××          |××<×  

 ــن ــستفْعلُن  / فَعالتــ   مــ
  ـــتمرحقُـــلْ إِذْ تن ــم   لَـ

×<     ××<         |×<×  
 نالتــاع ــتفْعلُن/ فــ   مــ

  

  وتـــسلَّت عـــن ذكْرِنـــا 
<<      ××        |××<×  

 ــن ــستفْعلُن / فَعالتــ   مــ
ــا ــتهلَّت بِهجرِنــ    ١واســ

×<       ××<       |×<×  
 نالتــاع ــتفْعلُن/ فــ   مــ

  .يف البيت األول سلمت العروض والضرب ، ويف البيت الثاين دخل اخلنب عليهما 
  : الشكل الثامن ـ  العروض ازوءة والضرب ازوء املكبول 

  :للمؤلف 
 لَتــب ــني أَســ   وردةٌ حــ

×<      ××|<        ×<×  
 نالتــاع ــتفْعلُن/ فــ   مــ

  

   ــد ــوق خـ ــةً فَـ   دمعـ
×<       ××<         |××  

 نالتــاع ــولُن  / فــ   فَعــ
  " .فَعولُن " وتقرأ " متفْعلْ " دخل الكبل على الضرب فبقيت تفعيلته 

  :عبداهللا بن املعتز  
  يــــا خليلَــــي هبــــا  

×<       ××<         |××  
ــاع ــولُن/ التن فــ   فَعــ

  

ــداما ــقيانِي الْمــ   ٢واســ
×<       ××<         |××  

 نالتــاع ــولُن/ فــ   فَعــ
  .هذا الشكل ، هناك من العروضيني من أضافه إىل اخلفيف ، واعتربه شكال من اخلفيف 

 هـذا الـشكل ،      ٣وقد وردت أقوال بشأن هذا الشكل فقيل إن أبا العتاهية هو مبتكـر              
   يف تلك األقوال ، ونرجح وجود الشكل قبل أيب العتاهية ،وسنورد دليـل             ويداخلنا شك 

  ــــــــــــــــــــــ

   .٢٨١ص . ٦ج/  ـ العقد الفريد ١
   .٣٣٥ص . ـ الديوان ٢
   : =٩٤ ـ ٩٣ص .... .الـمفصل /  ـ قال عدنان حقي يف ٣
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٢٧٣

٢٧٣

ز أمكننا أن نقف    إذا مجعنا الصدر والعج   . شكنا يف موضعه ، ونتابع اآلن مع هذا الشكل          
على حبرين من البحور املعروفة ، املديد والبسيط بصورة جلية ال تقبل التأويل ، وكالمهـا                

  :، وهذا الوزن ومقلوبه " دائرة املختلف " يقع يف الدائرة األوىل 
  ـــــــــــــ

 =  
إىل ) مستفْعِ لُن   (  فيها   قيل إن أبا الـعتاهية زاد فـي هـذا البحر عـروضا مـجزوءة مـخبونة مقصورة ، تصري             " 
وعليـه  ) فاعالتن فَعولُن   فاعالتن فَعولُن       ( وجعل ضرا مثـلها فصار البيت لديه       ) فَعو لُن   ( وحتول إىل   ) متفْعِ لْ   ( 

  :قول الشاعر 
ــاد ــثري الْعنــ ــا كَــ   يــ

  

  ــؤاد ــب الْفُـ ــت حـ   أَنـ
 ـ ما ١٨٦ص .التمثيل واحملاضرة / وأورد الثعاليب يف " .ا سبقت العروض أن: خرجت عن العروض ، قال : وملا قيل له 

  :وقيل أليب العتاهية خرجت من العروض يف قولك : " يلي 
ـــبتيـــالِ علْخمـــا ل   

  

ــالي  ــي ومـــ   خبرينِـــ
:     يلـي    ما٦٧ ـ  ٦٦ص .اجلامع يف العروض والقوايف / وأورد أبو احلسن العروضي يف .فقال أنا أسن من العروض 

  :كما قال أبو العتاهية " ..... 
  مـــــا أَراه أَتــــــانِي 

  

  طارِقًــــا مــــذْ لَيــــالِ
  :كما قال :  ـ فقال ٢٢٠وعاد يف صفحة " . وهذا شاذ ال يقاس عليه " 

ـــبتيـــالِ  علْخمـــا ل   
  مـــــا أَراه أَتــــــانِي 

  

ــالي  ــي ومـــ   خبرينِـــ
  طارِقًــــا مــــذْ لَيــــالِ

لن يف العروض شبهه بالبيت األول ، واألول مصرع والثاين ال تصريع فيه  ومن حنـا هـذا                   فجاء بالبيت الثاين على فعو    
وهذا يعيدنا إىل الـشعر الـذي       ". النحو على قصد وتعمد تـهيأ لـه أن يزيـد  فـي األجـزاء أكـثر مـن هذا               

  :وبدايته } انظره يف مكانه { نقلناه من السرية النبوية  ، 
لَّــــهعشٍ تــــيكُــــلُّ ع    
ــى  ــى ونعمـ ــوم بؤسـ   يـ

  

   لَّـــهرِ خهلـــدل سلَـــي  
 ــه ــاع وقلَّـــ   واجتمـــ
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٢٧٤

٢٧٤

  
 لُن فَعو تن عال فا لُن فَعو تن عال فا
× <× × <× × × <× × <× × 

 

ـ لُنفاع ـ لُنفْعـ تسم ـ لُنفاع ْـ لُنفعـ تسسيط ماَلْب 
لُنفاع لُنفْعتسم لُنفاع لُنفْعتسم 

 لُن فَعو تن عال فا لُن فَعو تن عال فا

 

× <× × <× × × <× × <× × 
 تن عال فا علُن فا تن عال فا علُن فا اَلْممتد

 

 لُنفاع نالتفاع لُنفاع نالتديد فاعاَلْم 
  

هو مقلوب املديد علـى األصـل        "  فاعلُن فاعالتن  فاعلُن فاعالتن " ومعروف أن الوزن    
واسـمه املمتد وهو من أوزان املولدين ، والبيت من هذا الشكل ، عبارة عن شطر مـن                 

  .املمتد 
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٢٧٥

٢٧٥

  أمثلة حملولة
  : معني بسيسو  

  سوف تجتاح حـائطَ الـسجنِ يومـا       
×<   ××<  |×<  ×   |×<××  

 نالتــاع ــ/ ف م لُنفْعت /نالتــاع    ف
ــضي  متــضي و مت ــام أَنَّ اَألي ــر غَي  

×<   ××  |××<   ×  |×<××  
 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م /نالتــاع   ف

  وأَمــد اَألنفــاس مــد غَريــقٍ     
<<  ××  |××<   ×<<   |××  

 ــن التفَع / لُنفْعتــس م /ــن التفَع  
  :أبو العطاء السندي 

ــ ــر    فَ ــثُ ح لْهي بانــض   وراَء الْقُ
<<  ××  |××<    ×<<  |××  

 ــن التفَع / لُنفْعتــس م /ــن التفَع    
     ــر ــذوب وفكْ ةٌ تعــم ــا ش   وأَن

<<   ××<   |×<  ×<<  |××  
 ـــنالتفَع / لُنفْعـــتم / ـــنالتفَع  

فَــرالْم ديدالــش جِــهوم ــنم ــن١أَي   
×<   ××|<   ×<  ×  |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /  نالتــاع   ف

ــلَيمٍ  س ــن ــا اب ــرواةُ ي ــوزتنِي ال أَع  
×<    ××< |×<  ×<<   |××  

 نالتفــاع / لُنفْعــتم / ــنالتفَع  
ــدري   ص ــم ــذي أُجمجِ ــال بِالَّ   وغَ

<<   ××<   |×<  ×<<  |××  
 ـــنالتفَع / لُنفْعـــتفَ/ م  ـــنالتع  

ــونِي   ــانَ لَ ــونُ إِذْ ك ــي الْعي   وجفَتنِ
<<   ××<  |×<   ×  |×<××  

 ــنالتفَع / لُنفْعــتم /نالتفــاع  
  : نازك املالئكة 

ــسانِي   ري لــع ش ــيم ــى أَنْ يق أَبو  
<<  ××<   |×<  ×   |×<××  

 ــنالتفَع / لُنفْعــتم / نالتفــاع  
  ي ســـلْطانِي وجفـــانِي بِعجمتـــ

<<   ××<  |×<   ×    |×××  
  ــنالتفَع /  لُنفْعــتم /  فْعــولُنم  

 ــوان ــن اَأللْ ى مــو تجــا م     ٢حالكً
×<   ××<   |×<  ×    |×××  

 نالتــاع   مفْعــولُن/ مــتفْعلُن / ف

  ـــــــ
   .٦٠ص . ـ األعمال الشعرية الكاملة ١
   .٣٢٨ص  .١٧ج /  ـ األغاين ٢
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٢٧٦

٢٧٦

ــالي  جِ ــي وم ــا إِلَه ــك اآلنَ ي ئْت  
×<   ××<  |×<  ×|×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /نالتــاع   ف
أَنا من قَد رسمت مأْساةَ هذا الــ        

<<   ××< |×< ×  |×<××  
 ــن التفَع / لُنفْعــت م /نالتــاع   ف

  :فهد أبو خضرة .د

  
  

*  
  }م { 

ــ   ش ــنـيت ممغنقَلْــيب و ـرفيعِ غَي  
×<   ××<  |×< × |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م / نالتــاع   ف
   ١ـكَون  شعرا  رويته  بِـدمـوعي      

×<   ××< |×<  ×<< |××  
 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /ــن التفَع  

  أَنت في خـاطري ومـلَْء ضـمريي        
×<    ××<  |×<   ×<< |××  

 نالتلُ/ فــاعفْعــتم ن /ــنالتفَع  
  فكْــرةٌ أَنــت رفْرفَــت فــي كيــانِي 

×<   ××<   |×<  ×  |×<××  
 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /  نالتــاع   ف

  في غناها عرفْـت طيـب اَألمــانِي        
×<   ××<   |×<  ×  |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م / نالتــاع   ف
  :ابن سناء امللك 

 رــاط ــم ع ــبريِ   حلُ ــوى ع جنو   
<<  ××<   |×<  ×   |×<××  

 ــنالتفَع / لُنفْعــتم / نالتفــاع  
ــبريِ     عــى الت نــى م ــسامت عل تو  

<<   ××<  |×<   ×    |×××  
 ــنالتفَع /  لُنفْعــتم /   فْعــولُنم  

ـِها حـدوت مـصريي          ٢وعلى هديـ
<<   ××<  |×<  ×<<   |××  

ـــنالتفَع /  لُنفْعـــتم /  ـــنالتفَع  

   هــر ــسٍ مفَطَّـ ــح نفْـ   ويـ
×<       ××<       |×<×  

 نالتــاع ــتفْعلُن/ فــ   مــ
  ـــــــــ

  هــر ــون مفَتـــ   بِجفـــ
<<       ××<       |×<×  

 ــن ــتفْعلُن/ فَعالتــ   مــ

   .٢٣٤ص  .١ج / الديوان  ـ ١
" وتقـرأ  " فـاالتن " دخل التشعيث على ضرب البيت الثاين فبقيت التفعيلـة   .٣٤٢ / ١ج / األعمال الشعرية  ـ  ٢

فْعولُنم."  
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٢٧٧

٢٧٧

  يقْتـــلُ الـــصب حـــسنها 
×<       ××<       |×<×  

 نالتــاع ــتفْعلُن/ فــ   مــ
  :عمر بن عبد العزيز 

هـــرفغمو ـــبذَن ـــي١فَه   
×<      ××<        |×<×  

 نالتــاع ــتفْع/ فــ   لُنمــ

ــقيا   ش ــيش ــن يع ــاسِ م الن ــن مو  
<<   ××<  |×<   ×<<  |××  

 ـــنالتفَع / لُنفْعـــتم /   ـــنالتفَع  
ــاٍء وديــنٍ      ــإِذا كــانَ ذا حي   فَ

<<   ××<  |×<  ×   |×<××  
 ــنالتفَع / لُنفْعــتم /  نالتفــاع  

       قــيممو رســائ ــاسمــا النإِن  
×<   ××   |<×<  ×<<  |××  

 نالتفــاع / لُنفْعــتم /ــنالتفَع  
  :نازك املالئكة 

     ــه ــلَ الْيقَظَ ــلِ غاف ــةَ الَّلي   جِيفَ
×<    ××<   |×<  ×<<   |×  

 نالتفـــاع / لُنفْعـــتم /   لُـــنفَع  
  ــه ــى الْحفَظَـ ــب اَهللا واتقـ   راقَـ

×<    ××<    |×<  ×<<  |×  
 نالتفْ/ فـــاعـــتم لُنع /  لُـــنفَع  

  ــه ــيمِ عظَ ــار للْمق ــذي س    ٢والَّ
×<    ××<   |×<  ×<<   |×  

 نالتفـــاع / لُنفْعـــتم /لُـــنفَع  

   ــع ــاةُ ربي ــف فَالْحي ــه الري إِن  
×<  ××<  |×< ×<<  |××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م / ــن التفَع  
ـ      ـوالْمراعي النشوى تراقـصها الري

×<  ×× |××<   ×<< |××  
 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م /ــن التفَع  

  ـــــــــ

  
  
  

  }م { 

ــداِء    اَألن ــارِد ــرِ ب ــضلُ الْعطْ خ  
<<  ××<  |×< ×     |×××  

 ــن التفَع / لُنفْعــت م / ــولُن   مفْع
   ٣ـح وتـغفـو على حدود الضياءِ    

<< ××<  |×< ×   |×<××  
ــ التفَع ن / لُنفْعــت م /نالتــاع     ف

   .٣٤٦ص . ـ الديوان ١
   .٣١٧ص .العروض / مادة ـ يقَظَ ـ /  ـ  لسان العرب ٢
   . ٤٣٢ص  .١ج /  ـ الديوان ٣
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٢٧٨

٢٧٨

  :السياب  
            رــد ــى الْقَ ــي عل ــن لقَلْبِ م  

×<       ××<       |×<×  
 نالتــاع ــتفْعلُن / فــ   مــ

  ــه ــو أَنـ ــضى آه لَـ   مـ
×<       ××<       |×<×  

 نالتــاع ــتفْعلُن/ فــ   مــ
  :حنا أبو حنا 

 فَرــس ــر بِالـ ــضي اَألمـ   قُـ
<<      ××<        |×<×  

 ــن ــتفْعلُن  / فَعالتــ   مــ
 ــر ــع اَألثَـ ــم يتبـ      ١معهـ

<<      ××<        |×<×  
 ــن ــتفْعلُن/ فَعالتــ   مــ

فْـــسنـــساُء الْبـــياَلْمشوي جِي  
×<    ××<  |×<  ×<< |××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م / ــن التفَع  
والْجِبالُ الزرقـاُء يحـضنها اُألفْــ               

×<   ××  |××<    ×<<|××  
 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م /   ــن التفَع  

            ــز ــا الْم ــاة ودعه ــونُ الرع ولُح
<<   ××  |<×<   ×<< |××  

 ــنالتفَع / لُنفْعــتم / ــنالتفَع  
ومن اَألرضِ من شذا الْخصبِ تسري       

<<   ××<  |×<   × |×<××  
 ــن التفَع / لُنفْعــت م / نالتــاع   ف

  وتهادى السكونُ يـستعطف االغْــ      
<<  ××<  |×<   ×  |×<××  

 ــن التفَع / لُنفْعــت ــ/ م   اعالتنف
  ــــــــــــ

  ك
<  
  }م { *
  
  
  ك

  }م { 
  
  

*  
  
  }م { *

 ــه ــالطُّيوف الْجميلَ ــقِ بِ ــردةَ اُألفْ ب  
×<   ××<  |×<  ×  |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /  نالتــاع   ف
     ــسولَه عــاَءةً م ــو اغْف ــق فَتغف   ـ

<<  ××   |××<    ×  |×××  
 ــن التفَع /لُنفْعتــس م /    ــولُن   مفْع

        ليلَـهري عـسالْهِضابِ ت قفَو مـار  
×<   ××<  |×<  ×  |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /  نالتــاع   ف
     ــه ــرٍ بليلَ ــاس عطْ ــات أَنف   عابِق

×<   ××  |××<   × |×<××  
 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م / نالتــاع   ف

   ٢الْكَحيلَـه ـفاَء في مقْلَة الْمغيـبِ      
×<    ××<  |×< ×  |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /نالتــاع   ف

   .١١٦ص  .١ج /  ـ الديوان  ١
   .٤٠ص . ـ نداء اجلراح ٢
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٢٧٩

٢٧٩

  :ابراهيم طوقان  
          مــس ــب فَابتـ ــبس الْخطْـ عـ

<<        ××<         |×<×  
 ــن ــتفْعلُن / فَعالتـــ   مـــ

ــأْشِ ــطَ الْجـ ــى  رابِـ    والنهـ
×<         ××<        |×<×  

 نالتــاع ــتفْعلُن    / فـــ   مـــ
       ــم ــالِ اَألذى ولَـ ــم يبـ   لَـ

×<         ××<        |×<×  
 نالتــاع ــتفْعلُن/ فـــ   مـــ

  :جريس دبيات 

   محــاقْت ــولُ فَـ ــى اهلَـ   وطَغـ
<<        ××<         |×<×  

 ــن ــتفْعلُن  / فَعالتـــ   مـــ
ــدم  ثا ــبِ والْقَـ ــت الْقَلْـ   بِـ
×<         ××<        |×<×  

 نالتــاع ــتفْعلُن  / فـــ   مـــ
  اَأللَـــم طـــارِئ ثْنِـــه١ي     

×<         ××<        |×<×  
 نالتــاع ــتفْعلُن/ فـــ   مـــ

ــداعا    إِب ــن ــم يكُ ــن إِنْ لَ   أَي فَ
×<    ××  |××<   ×   |×××  

 نالتــاع ــستفْعلُ/ ف م ن / ــولُن   مفْع
ــذالٍ    تاب ــوق ــاد س ــالم الْمع   والْكَ

×<    ××<  |×<  ×  |×<××  
 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /  نالتــاع   ف

فـارِس الْحرف من يـرود الْمعـانِي       
×<    ××<  |×<  ×  |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /  نالتــاع   ف
  :السياب 

 ــس الْح ــد ــضاعا  فَقَ ــالَ فَ   والْجم
<<   ××<  |×<  ×<<   |××  

 ـــنالتفَع / لُنفْعـــتم /  ـــنالتفَع  
ــشاعا     مةً وــلْع س ــذَّات ــلُ ال عجي  

×<   ××<   |×<  ×<<  |××  
 نالتفــاع / لُنفْعــتم /  ــنالتفَع  

ــا  باعــى ت ــرا فَتحل ــا بِكْ    ٢يجتنيه
×<  ××  |××<   ×   |×<××  

 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م /  نالتــاع   ف

ــا   ــا علَيه حيمر ــن ــر كُ ــا الْقَب   أَيه
×<   ××<   |×<  ×  |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /نالتــاع   ف
  ــــــــــــــــــــــ

ــنيِ      ــامى بِل ــت الْيت بــا ر   مثْلَم
×<  ××<  |×<  ×    |×<××  

 نالتــاع ــتفْع/ ف م لُن /  نالتــاع   ف

      .٤٠ص . ـ ديوان ابراهيم طوقان ١
   .٧٤ص . ـ مع اطاللة الفجر ٢
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٢٨٠

٢٨٠

  أَيهــا الْقَلْــب هــلْ تــالم شــمالي
×<   ××<   |×<  ×<< |××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /  ــن التفَع  
ـ            ا   ال تلُمنِي فَلَـست قَـد علـم اللـ

×<    ××<  |×<  ×<< |××  
 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /ــن التفَع  
  :مسيح القاسم 

  
  
  

  }م { 

ــي    ــذُّنوب يمينِ ــلُ ال فْعــي ت الَّتو  
×<    ××<  |×<  ×<< |××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م / ــن التفَع  
ــأْتينِي  ي ــو ــضاَء لَ ــه أَرد الْقَ          ١ـ

<<   ××<  |×<   ×   |×××  
 ــن التفْ/ فَعــت م لُنع /  ــولُن   مفْع

        ـهقاماال فـسعفـى ونالْم قُيود نم
×<  ××  |××<   ×   |×<××  

 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م / نالتــاع   ف
ــي إِســاري  ــي ف ــوم أَننِ ــي الْقَ   بلِّغ

×<  ××<   |×<  ×   |×<××  
 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /نالتــاع   ف

  :مجيل بثينة 

ــتط ــه فَلْ رام بــو ي صــالَت   ريي رِس
×<   ××<   |×<  ×  |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /  نالتــاع   ف
 ــه الما أَعــج ناس ــر الْفَج ــب     ٢أَرقُ

×<    ××<  |×<  ×    |×××  
 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /فْعــولُنم  

   ــه ــي طَلَل ف ــت ــم دارٍ وقَفْ سر  
×<     ××<   |×<  ×<<  |×  

 نالتفـــاع / لُنفْعـــتم /لُـــنفَع  
  :شفيق حبيب 

        ـهلَلج ـنـداةَ مأَقْـضي الْغ تد٣ك   
×<     ××<  |×<  ×<<   |×  

 نالتفـــاع / لُنفْعـــتم /لُـــنفَع  

  أَيهــا الْحــزنُ فــي رنــنيِ الْقَــوافي  
×<   ××<  |×<  ×   |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /نالتــاع   ف
  

   ٤أَنت مني الـصدى ونـزف شـغافي       
×<   ××<  |×<  ×<<   |××  

 نالتفــاع / لُنفْعــتم /ــنالتفَع   
  ـــــــــــ

   .١٠٣ص  .٢ج /  ـ الديوان ١
   .٢٢ص .١ج /  ـ شرح  احلماسة  الكربى ٢
   . ١٤١ص . ـ ديوان العذريني ٣
   .٧١ص . ـ ملاذا ٤
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٢٨١

٢٨١

  :نزار قباين  
 راعري مــاذا يقــولُ الــشأَد تلَــس  

×<    ××  |××<   ×   |×××  
 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م /  ــولُن   مفْع

ــي   بنتــى الْم ــارهم عل ــوا ن   أَطْلَق
×<    ××<  |×<  ×<<  |××  

 نالتفــاع / لُنفْعــتم /  ــنالتفَع  
    ــب ــالَةَ ح ــا رِس موــا ي ــو كَتبن   لَ

×<×   ×  |××<   ×<<  |××  
 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م /ــن التفَع  

  :ابن عبد ربه األندلسي 

          نـاجِرخ ـنم ـةي غابشي فمي وهو
×<   ××  |××<  ×   |×<××  

 نالتــاع ــستفْعلُن / ف م / نالتــاع   ف
    رــام ــون ع ــاَء مجن ــوا دم   وأَراق

<<   ××<  |×<  ×   |×<××  
  فــاعالتن / مــتفْعلُن / عالتــن فَ

 رفاتــد ــاضِ ال ــى بي ــنقونا عل ١ش     
<<   ××<  |×<  ×   |×<××  

 ــنالتفَع / لُنفْعــتم /  نالتفــاع  

   ــدور ــي بـ ــرقَت لـ   أَشـ
×<        ××<        |××  

 نالتــاع ــولُن  / فــ   فَعــ
ــا    ــي بِحبهـ ــار قَلْبِـ   طـ

×<       ××    |<   ×<×  
 نالتــاع ــتفْعلُن   / فــ   مــ

   ــد ــا ال ــا بِه ــدورا أَن ــا ب   ي
×<        ××<      |×<×  

 نالتــاع ــتفْعلُن/ فــ   مــ
ــو    ــأَنْ أَمـ ــيتم بِـ   إِنْ رضـ

×<       ××<       |×<×  
 نالتــاع ــتفْعلُن/ فــ   مــ
  ــــــــــ

  
  
  
  
  
  

  }م { 
  
*  
  }م { 

   ــــنريـــي ظَـــالمٍ تف  
×<     ××<         |  ××  

 نالتــاع ــولُن / فــ   فَعــ
     ــري ــبٍ يطـ ــن لقَلْـ   مـ

×<       ××<         |××  
 نالتــاع ــولُن  / فــ   فَعــ

     ــري ــان أَسـ ــر عـ   دهـ
×<        ××<        |××  

 نالتــاع ــولُن / فــ   فَعــ
 ــري ــوتي حقـ ــت فَمـ   ــ

<<       ××<         |××  
 ــــنالتفَع /فَعــــولُن  

   .٨ص .تزوجتك أيتها احلرية  ـ ١
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٢٨٢

٢٨٢

  كُــلُّ خطْــبٍ إِنْ لَــم تكــو  " 
×<      ××        |××<×  

 نالتفــــاع / لُنفْعتــــسم  
  :إيليا أبو ماضي 

   ١"نـــوا غَـــضبتم يـــسري   }م { 
×<        ××<        |××  

 نالتــاع ــولُن/ فــ   فَعــ

     ــالم ــي الظَّ ف ــأْس ــات والكَ   ب
×<     ××<      |    ×<×>  

 نالتالنْ   / فـــــاعفْعـــــتم  
ــضي         ها تتــم ــي ص ف ــي ه  

<<        ××<         |×<×  
 ــن ــتفْعلُن    / فَعالتـــ   مـــ

  شـــاعر أَنفَـــق الـــصبا    
×<         ××<        |×<×  

 نالتــاع ــتفْعلُن    / فـــ   مـــ
ــالرؤى   ــنفْسِ بِـ ــلُ الـ   ذاهـ

×<         ××|<        ×<×  
 نالتــاع ــتفْعلُن/ فـــ   مـــ

  

   ــالم ــديث وال كَـ ــي حـ   فـ
×<         ××<      |×<×>  

 نالتالنْ  / فـــــاعفْعـــــتم  
     ــضام ي هتــم ــي ص ف ــو هو  

×<         ××<      |×<×>  
 نالتالنْ                  / فـــــاعفْعـــــتم

     غَـــرامٍ إِلَـــى غَـــرام ـــنم  
×<    ××<      |     ×<×>  

 نالتالنْ    / فـــــاعفْعـــــتم  
طـــامذي حطـــامٍ وح ـــن٢ع      

×<        ××<       |×<×>  
 نالتالنْ/ فـــــاعفْعـــــتم  

  :عصام العباسي 
ــانا   ــا أَس ــصر فَاحتملْن الن دــر   زغْ

×<   ××<  |×<  ×   |×<××  
 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /نالتــاع   ف

  
  ــــــــــ

ــا    ــذابنا والْهوانـ ــا عـ   واحتقَرنـ
×<   ××<  |×<  ×   |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /   نالتــاع   ف

   .٢٨٢ ـ ٢٨١ص  .٦ج /  ـ العقد الفريد ١
  . الشاعر هنا التزم التذييل يف الضرب ، وعلى طول القصيدة  . ٦٧٠ص. ـ الديوان ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٢٨٣

٢٨٣

ــا وكَحلْ ــسحنا دموعنـ ــا    فَمـ   نـ
<<   ××<  |×<   ×<<  |××  

 ـــنالتفَع / لُنفْعـــتم /  ـــنالتفَع  
  واستحالَ اَألسى مع النـصرِ عــيدا       

×<   ××<   |×<  ×  |×<××  
 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م / نالتــاع   ف

  :للمؤلف 

  من سنى الـنورِ بِـالْمنى اَألجفانــا       
×<    ××<   |×< ×   |×××  

 نالتــاع   مفْعــولُن  / مــتفْعلُن / ف
ــا   ــه افْتتان ــد في ــصنا بِالْعي    ١ورقَ

<<  ××  |××<   ×  |×<××  
 ــن التفَع / لُنفْعتــس م /نالتــاع   ف

     ــب ــالْهوى ذَهـ ــي فَـ   اذْهبِـ
×<            ××<       |×<×  

 نالتفـــــاع /  لُنفْعـــــتم  
 ــو ــولَّى وعــ ــد تــ   ده  قَــ

×<            ××<       |×<×  
 نالتفـــــاع /  لُنفْعـــــتم  

  :أمحد شوقي 

  ــــبذَه ةً كــــانَ أَمــــضف  
×<          ××<         |×<×  

 نالتفـــــاع /   لُنفْعـــــتم  
      بــسي الَّــذي غَــرأَم دــوع  

×<          ××<         |×<×  
 نالتفـــــاع / لُنفْعـــــتم  

ــت خــسي ا نــلِ ي الَّليــارِ و   الف النه
×<   ××<   |×<  × |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /نالتــاع   ف
ــبابٍ ش ــن ةً مــالو ــي م ــفا ل صو  

<<  ××<   |×<  ×  |×<××  
 ــنالتفَع / لُنفْعــتم /نالتفــاع  

   تــرمبا الَّلعـوبِ وكَالـص فَتـصع  
<<   ××<  |×<   ×<< |××  
  فَعالتـــن/ مـــتفْعلُن / عالتـــن فَ

  ــــــــــــــــــــــــــ

ــسي أُن ــام أَيبا وــص ــي ال ــرا ل   أُذْكُ
×<    ××<  |×<  ×  |×<××  

 نالتــاع ــتفْعلُن / ف م /نالتــاع   ف
 ــس مو راتوــص ت ــن م ترــو ص  

<<   ××<  |×<  ×   |×<××  
 ــنالتفَع / لُنفْعــتم/نالتفــاع   

ــذَّةَ خلْــسِ    ــنةً حلْــوةً ولَ ٢س  
<<   ××<  |×<   ×<<  |××  

 ـــنالتفَع / لُنفْعـــتم /ـــنالتفَع  

   . ٩٠ ـ ٨٩ ـ  الراحلون ،  ص ١
   .٢٦ص  .٤ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٢
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٢٨٤

٢٨٤

  أمثلة غري حملولة
  : أبو العباس الناشئ 

ــاذا     ــشعرِ م ــنعةَ ال اُهللا ص ــن لَع  
ــ ــا ي ــه علــى م نم ــب   ؤثرونَ الْغري

  :عمر بن أيب ربيعة 

  من صـنوف الْجهـالِ منهـا لَقينـا        
ــا  بينم عنيامــس ــهالً لل ــانَ س   ١ك

ــري  جه ــذي رام ــب الَّ ــا الْعات   أَيه
  أَلقَتلـــي أَراك أَعرضـــت عنـــي

  :شفيق حبيب 

ــذاكا  ــت بِ ملــا ع ــادي ، وم   وبِع
 ةٌ فَكَفاكــا  أَمفْــوج أَم ، ٢بِعــاد  

         رودـي أَريـجِ الْـوف تـوةُ الْمقْصر  
ــوت إِالَّ     الْم أَةــد ه ــف   ال أَرى خلْ

  : للمؤلف 

 ــد ــراخِ الْولي ــي ص ف ــات    ٣والنهاي
 ــدود الْج ــات ــرِ أَو رف ــةَ الْقَب ظُلْم  

  مــا لَــه الْيــوم قَــد ســال     
ضِ مور ــن ــار عـ ــيطـ   هجتـ

  :سليم الزعنون 

ــربِ   ــلٍ وقُــ ــد وصــ   بعــ
  وجفــــــا دونَ ذَنــــــبِ

ــانٌ   ــك زم ــار في ــسطني ج ــا فلَ   ي
   تــاد ــاك تم ــي رب ف رــش ــوةُ ال   قُ
  ــالذَت ــديارِ فَ ــاكن ال ــردت س ش  
  يــا أَخــي تطْلُــب الْــبِالد حماهــا
 ــن لكــا  و سرخ يارــد ــن ال   ال تظُ

  ــــــــــ

ــسِ   ــولَةُ نكْ ص ــه ــق في الْح ــزِم هت  
  تغرِس الْفـسق بـين طُهـرٍ وقُـدسِ         
ــسي   متحي وــض ــامِ ت ــسه بِالْخي   نفْ
  بعــد أَنْ حــلَّ ربعهــا كُــلُّ نحــسِ
  ٤ينطق الْحـق بـين صـم وخـرسِ        

  . ـ ونسبه إىل ابن رشيق ٥٧٦ص .الـمقدمة / الشعر يف وذكر ابن خلدون هذا  . ١١٣ص  .٢ج /  ـ العمدة ١
 ٤٤٥ص .ورد البيت األول يف مطلع قصيدتني يف الديوان ، هذه اليت اقتبسنا عنها ، والثانية  . ٤٣٦ص . ـ الديوان  ٢

  .  ـ لكن برواية خمتلفة ١٤١ص .، وعن الثانية نقل اليزيدي يف أمـاليه 
   .٨٤ص . ـ تعاويذ من خزف٣
   .١٨٨ص .أمة القدس  ـ  يا ٤
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٢٨٥

٢٨٥

  :للمؤلف 
ــمعةٌ  رى شــو ــي الْ ف ــم ــا الْعلْ   إِنم

           لَهــب ــلُكوا س اسو ــم ــاطْلُبوا الْعلْ   فَ
  :األعشى 

ــاجِرِ   ــي والْفـ ــا للتقـ   نورهـ
ــاهرِ   ــي الطَّ ــصطَفى النبِ ةُ الْمــن س  

ــاَألطْاللِ    ــبريِ بِ   مــا بكــاُء الْكَ
   تعاورهـا الـصيـ     دمنةٌ قَفْـرةٌ  

  الت هنا ذكْرى جبيرةَ أَو مــا      
  :خليل مطران 

  
  }م { 

ــؤالي س دــر ــا ت ــؤالي وم سو  
  ـف بِريِحينِ من صبا وشـمالِ        

  ١جـاَء منها بِطـائف اَألهـوالِ     

ــي     ــام فَنِ ــذِّكْر والرغ ــي ال قب  
ــدا   ــضعاف أَنَّ يـ ــسرةٌ للـ   حـ

  :مسيح القاسم 

 ــدين ــي الْخال يا فحــي ســين" و ف "  
ــي كَفَــنِ    ــلُّ ف غت مهترــص ٢ن  

  من بخـارِ الْحقـولِ تـأْتني مـآلى        
ــضورٍ   ح ــن ــةً م كْهن نــضي   وتفي

    تيـا بِن تي      !أَنـاللس ـتأَيـلْ ره  
ــياجي  سي وتــاح ــي وس تيب ــك   لَ

  :أبو عبد اهللا بن باق 

ــآلى  بِث م ــأْتني ت ــران ــارِ الْغفْ   م
ــشيئَا    ــيئًا فَ ــولُ ش ــب الْحق   فَتغي

 ــات ــآى  ! خاوِي نفَت ــداي نو يــد ت  
ــوَءا   ض ــي ــى ظَالم ــأَطلِّي عل   ٣فَ

هــلَمنِــي سب ــنلَ مــصالْخ زــرأَح  
     ــه لأَنام ــن م ســر ــلُ الطِّ محي  
 ــــهتكْريــــانَ فالْب ــــدميو  

  ــــــــــ

   ــه ــا قَلَم ــدم الظُّب خت ــب كات  
    ــهقَمنِ كُلَّمــا رــسالْح أَثَــر  

 ــه ميد ــت ممــثُ ي يــالً ح سر٤م   

    . ٢٣ص . ـ الديوان ١
   . ٣٠٢ص  .٣ج /  ـ ديوان اخلليل ٢
   .٤٣٣ص  .٣ج /  ـ  األعمال الناجزة ٣
   . ٣٦١ص  .٧ساين ،  ج  ـ  نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب ، للمقري التلم٢
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٢٨٦

٢٨٦

  :سامل جربان 
  يـا تراب الْجليلِ يـا مسك أَجـدا      
        ـذْرسِ جقَـدالْم ـكقمي عف نحن  

  : مجيل بثينة 

  عزيـز مـا أَورثَتنا الْجـدود    ، دي    }م { 
ــود ــةٌ أَو عه كْبن ــسيه نت ســي   ١لَ

  ــه ــي طَلَل ف ــت ــم دارٍ وقَفْ سر  
ــ وحا  مــد أَح ــه ــرى بِ ــا ت   شا ، م

  وصــريعا مــن الثُّمــامِ تــرى     
  :للمؤلف 

 ــهلَلج ــنــداةَ مأَقْــضي الْغ تــدك  
    ــه لدتعم بــو ــريح ثَ ــِسج ال نت  

  هــل ــي أَس ف بــد الْم ــات     ٢عارِم

  إِنْ تكـــــونِي جميلَـــــةً  
  فَهــــي حــــسن وثَــــورةٌ

  :عبد اهللا بن املعتز 

  إِنَّ لَــــــيالي أَجمــــــلْ 
ــزِلْ  ــا بِمعــ ــت عنهــ   أَنــ

  يــــا خليلَــــي هبــــا  
ــا  ــروم الثُّريــــ   إِذْ تــــ
  ــر ــيات طمــــ   كاســــ

  :مهة جارية امرأة العباس 

  واســـــقيانِي الْمـــــداما 
ــا  ــروبِ مرامــ   فــــي الْغــ
  ٣كــــاد يلْقــــي الِّلجامــــا

الحالــــــس الحالــــــس  
ــيسٍ   ــانُ قَــ ــن فُرســ   أَيــ
  أَيــــن ســــادات قَــــومي 
ــصورِ   ــلُ الْقَــ ــن أَهــ   أَيــ

  ـــــــــ

باحــص ــا الــــ   إِنْ أَتانــــ
   ــاح ــوالُ الرمــــ   الطِّــــ
 ماحــس ــف الـــ   ذو اَألكُـــ
ــــــالحالْم ــاد       ٤اَلْجِعــــ

   .٨٥ص  . ـ رفاق الشمس ١
   .١٤١ص . ـ ديوان العذريني ٢
  ).ن فاعالتن فاعلُ( الحظ أن االيقاع  . ٣٣٦ ـ ٣٣٥ص . ـ الديوان ٣
" يف هامش الصفحة ورد أن هذا الشعر من . هنا نفس األمر  : ١٨٩ ـ  اهلفوات النادرة  ، البن هالل الصايب ، ص  ٤

  " .اخلفيف العتاهي 
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٢٨٧

٢٨٧

يداخلنا شك كبري حول    : قلنا  " فاعالتن فَعولُن   =  فاعالتن فَعولُن   :نعود إىل الكالم على     
ويظهر لنا أن الوزن ليس سوى مقلوب املديد ، مت قسم           .  ية للوزن   قصة اختراع أيب العتاه   

" فاعالتن فَعولُن فـاعالتن فَعـولُن       " ، وقرأوه   " فاعلُن فاعالتن فاعلُن فاعالتن     " شطره  
  وخترجيه على مقلوب املديد أمر سائغ جدا ، وأسهل من خترجيه علـى اخلفيـف اـزوء                 

العـروض الــمجزوءة املخبونـة      . لضرب ، أو بالقراءة األخـرى      املكبول العروض وا  
  :وضرا مثلها فيصري البيت ) فَعو لُن ( وحتول إىل ) متفْعِ لْ) ( مستفْعِ لُن (الـمقصورة 

 ) فَعولُن نالتفاع فَعولُن نالتوهذه قراءة سائغة أيضا) فاع.  
  :ومن شعر أيب العتاهية  
  خيـــالِ عتـــب مـــا للْ

×<       ××<      |××  
 نالتفــــاع / فَعــــولُن  

  

ــالي ــي ومــ    ١خبرينِــ
×<       ××<      |××  

 نالتفــــاع / فَعــــولُن  
طـسم  " هذا الوزن ، يظهر أنه موجود قبل أيب العتاهية بزمن طويل ، رمبا يعود إىل زمن                 

ن ، واخـتلط مـع جمـزوء        ، فقد ورد يف السرية النبوية ، شعر على هذا الوز          " وجديس  
  .اخلفيف يف عروضه  

   :١٠٨ ـ ١٠٧ص  .١ج/ ورد يف السرية النبوية 
وجد يف بئر باليمامة ثالثة أحجار ، وهي بئر طسم وجديس ، يف قرية يقال هلا معنـق ،          " 

بينها وبني احلجر ميل ، وهم من بقايا عاد غزاهم تبع ، فقتلهم ، فوجدوا يف حجر مـن                   
  :كتوبا األحجار الثالثة م

ــذي  ــك الَّـ ــا الْملـ ــا أَيهـ   يـ
  

   ــه ــاعده زمانـ ــك سـ   بِالْملْـ
  :إىل آخر الشعر ، ووجدوا يف احلجر الثاين مكتوبا 

  
  

  ـــــــــــ
   .١٨٦ ـ  التمثيل واحملاضرة  ،  ص ١
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٢٨٨

٢٨٨

ــه ــيشٍ تعلَّـ ــلُّ عـ   كُـ
  يــوم بؤســى ونعمــى  

.........  
ــضا  لْغم سمــش ــرى ال ال ي   

    لَتـــدبلْهـــا وقي لَـــم  
ـ  ــ ــيشِ والنعيـ ــةُ الْع   آفَ

     ــة ــومٍ بِلَيلَـ ــلُ يـ   وصـ
   مــواث ــا جــ   والْمنايــ

     بِالَّــذي تكْــره النفــو  
  

  
  
  

  }م { 
  

  }م { 
  
  

  }م { 

لَّـــهرِ خهلـــدل سلَـــي  
 ــه ــاع وقلَّــ   واجتمــ

............  
  ــه    رة إِذْ زلَّ زلَّــــــ
   ــه ــامِ ذلَّـ ــزةَ اَأليـ   عـ
    لَّــهاَأله ـــمِ كُــرور  
 ــه ــراضٍ بِعلَّــ   واعتــ
 لَّــــهدقورِ الْمكَالــــص  
ــه ــا مطلَّــ     س علَيهــ

  :ووجدوا يف احلجر الثالث مكتوبا 
        كُمرسـريوا إِنَّ قَـص اسها الـنيـا أَي  

  

ــسريونا مٍ ال تــو ي بِحوا ذاتــص أَنْ ت  
  .ر الشعر إىل آخ

وتقطيعـه         "  كُلُّ عيشٍ تعلَّـه     " ما يعنينا هنا هو الشعر الذي وجد على احلجر الثانـي           
 "   فَعولُن نالتوقد جاء ضرب األبيات على هذا التقطيع ،وعروض البيـت األول            " فاع ،

فـاعالتن   " " يوم بؤسى ونعمى    " كذلك ، بسبب التصريع ، لكن عروض البيت الثاين            
  وباقي األعاريض    " فَعولُن ، "  لُنفْعتمما يعين أن الوزن من جمزوء اخلفيـف ، لكـن            " م ،

اخلفيف العتاهي  " عروض البيت الثاين تشري إىل وجود الشكل ، وقد ورد أن الشكل مسي              
  .بسبب الظن أن أبا العتاهية مبتكر الوزن " 

قبل أيب العتاهية ، وعليه فإن هذا الشكل يعـود          وهنا نقول بكل تأكيد إن الشكل موجود        
، " الـزمن   والكتابة على الـحجر داللة قوية هنا على سبق  " إىل اجلاهلية على أقل تقدير      

  .ولعل ما فعله أبو العتاهية ، هو أنه رسخ هذا الوزن كشكل مستقل ، ونغم منفرد 
  :ذكرنا أن هناك قراءة أخرى هلذا الشكل وهي : فائدة 

 "فاع نالتفاع لُنفاع نالتفاع وهذا مقلوب املديد ومسوه املمتد ، ومما  نظم عليه " لُن ،:  
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٢٨٨

٢٨٨

ــور ذو داللٍ  ــزالٌ أَح ــي غَ   صــاد قَلْبِ
×< ×  |×< ×× |×< × |×<××  

  لُنفاع /  نالتفـاع /  لُنفاع / نالتفـاع  
  :ونقسم تقسيما آخر 

ــ نم ــا زاد بح تــا زِد ــوراكُلَّم   ١ي نف
×<  ×|×< ××  |×< × |×<××  

  لُنفاع /  نالتفاع /   لُنفـاع / نالتفـاع  

ــزالٌ   ــي غَـ ــاد قَلْبِـ   صـ
×<       ××<         |××  

 نالتــاع ــولُن / فــ   فَعــ
  كُلَّمــــا زِدت حبــــا   

×<       ××<         |××  
 نالتــاع ــولُن  / فــ   فَعــ

  

ــور ذو داللٍ    أَحـــــــ
×<     ××<         |  ××  

 نالتــاع ــولُن / فــ   فَعــ
   ٢زاد منـــــي نفـــــورا

×<      ××<          |××  
 نالتــاع ــولُن  / فــ   فَعــ

موجود يف الدائرة   " الـممتد  " ، لكن الوزن    " اخلفيف العتاهي   " وهذا التقسيم هو نفسه     
 هـذا الـوزن ،      ، فلماذا ال يكون هو أصل     " البسيط  " بعد  " دائرة الـمختلف   " األوىل  

  .خاصة أنه مطابق ملا نظم عليه أبو العتاهية ؟؟؟
يف خترجينا للممتد خرجنا هذا الشكل ضمن أشكال الـممتد ، فاألداء الـموسيقي ، فيه              

وتشعر بوجوب التوقف قليال ، وهو ألـذ أداء  ) فاعالتن فَعولُن  ( ما يوجب الوقوف على     
ومن الغناء العامي عليه ،ما تغنيه النـساء يف بالدنـا يف            ) . فاعلُن فاعالتن   ( ومساعا من   

  :األعراس الشعبية 
   ـــرمع ـــرِ الْبِيـــتمع  

  لُنفـــاع /نالتفــــاع  
  

ــالِ  ــاة الرجــ   بِحيــ
 لُــــنفَع /نالتــاع   فــ

  ـــــــــــ
   .١٣٣ص . ـ  املفصل  ١
القسطاس يف علم /  اخلفيف ، كالزخمشري  يف  ـ هناك من العروضيني من مل يشر إىل هذا الشكل ضمن أشكال٢

  .الوجه اجلميل يف علم اخلليل / واألثاري القرشي يف / العروض 
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٢٩٠

٢٩٠

  :حميي الدين بن العريب 
ــشعرِ  ــى ال ــي دج ف رــد الْب ــع   طَلَ

ــت الْ  ةٌ تاهــاد ــا غ ــسانُ بِه ح  
ــنا  س ــاة ــن الْمه ى مــن أَس ــي ه  

  :كشاجم 

ــرجِ  ن درــو ــقى الْ سرِوــو الْح س  
  قَمــرِوزهــا نورهــا علــى الْ  

ــصورِ ــاس بِالـ ــورةٌ ال تقـ   ١صـ

  فَتنتنِــــي بِـــــدلِّها 
  ــتجرع ثُــم لَــتأَقْب  
  ثُـــم جـــاَءت لمـــأْتمٍ
  فـــي حـــداد كَأَنهـــا

  

ــرجِ ــم تحـ ــةٌ لَـ   ظَبيـ
ــرجِ  ــم تعـ ــا لَـ   لَيتهـ
ــي   ــك الْمجِ ذل ــن م آه  

ــي ب   ٢نفْـــسجِوردةٌ فـ

  
  
  

  إنتهى الكالم على حبر اخلفيف يليه املضارع
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــ
  . ١٦٤ص . ـ ترمجان األشواق ١
   .٦٥ص . ـ الديوان ٢
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٢٩١

٢٩١

  حبر املضارع

  :املفتاح 
   لُنـــا فَـــضارِعـــضى قَوم  

<××       |       <×<××  
ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ

  

ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ
<××  |       <×     <××  

ــلُ  ــاعالتن/ مفاعيــ   فــ
  : جاء فـي سبب تسميته 

يف أن أحد جزأيـه مفـروق   ) أو اخلفيف ( مسي بذلك ملضارعته املقتضب   : قال اخلليل   {
الوتد ، وقيل ملضارعته اهلزج يف أنه جمزوء ، وأن وتده اموع تقدم على سـببه ، وقيـل                  

 وقال الزجاج ملضارعته اتـث يف حـال         ملضارعته املنسرح يف أن وتده يف جزئه الثاين ،        
  .١}قبضه 

  :ما يعتري تفاعيل البحر 
يدخل عليها الكف والقصر ، وأجاز القدماء دخول القبض مع اإلنتباه إىل أن القـبض ال                

" مفاعيلُن  " فإما أن يدخل القبض أو الكف ، وال تسلم          " مفاعيلُن  " جيتمع مع الكف يف     
  .من أحدمها 
املراقبة يف عروض املضارع والـمقـتضب ، أن يكـون  {  مادة ـ رقب  :ويف اللسان 

املراقبة يف آخر الـشعر     :  الليث   –" مفاعلُن  " ومرة    "  مفاعيلُ  " مرة    ) التفعيلة  ( اجلزء  
عند التجزئة بني حرفني ، وهو أن يسقط أحدمها ويثبت اآلخر ، وال يـسقطان معـا وال            

مفاعيـلُ أو  " اليت للمضارع ال جيوز أن يتم إمنا هـو        " عيلُن  مفا" وهو يف     . يثبتان مجيعا   
  لُنفاعيف حال دخول القبض يف احلـشو يف الـصدر والعجـز ،              : ولنا مالحظة   } " م "

   نالتفاع لُنفاعم /   نالتفاع لُنفاعإذا دخل القـبض    : فإننا يف الـمجتث ، وعليه نقول     " م
الصحيحة " مفاعيلُن  " العجز ، وميكن تعويضه بالكف أو       يف حشو الصدر امتنع دخوله يف       

  ، وتوجد شواهد قدمية وحديثة ، رغم رفض الليث ، ورفض حازم القرطاجنـي اعتبـار               
  ـــــــ

   .   ٨٩ص . ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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٢٩٢

٢٩٢

ـ      ١من أوزان العرب ، وزعمه أنه مدسوس عليهم       " الـمضارع  "  ره  ، ولكن اخلليـل ذك
ومل يعدمها مـن    " املضارع واملقتضب   " فبطل زعم حازم ، وكذلك األخفش الذي أنكر         

  .أوزان العرب ، ورد عليه صاحب احلاشية الكربى بأنه حمجوج بنقل اخلليل هلما 
  :هلذا البحر شكالن 

  . ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح ١
  . ـ العروض الصحيحة والضرب املقصور ٢

لمضارع عروضا واحدة صحيحة وضربا صحيحا ، وهناك مـن زاد إىل  هناك من قال إن ل   
  .مخسة أشكال للمضارع 

وليس األمر بالكثـرة أو القلة وبإمكان الشاعر أن جيعل الضرب حمذوفا مـثال ، وهـذا                
شكل إضايف ، أو العروض ويغري ما شاء زيادة ونقصانا ، وكل تغيري يعد شكال جديـدا                 

  .يضاف إىل ما سبق  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ

ونقول إن املضارع سائغ االيقاع ، ومما جاء عليه .  ـ انظر قول حازم القرطاجين يف بداية الكتاب يف صفات البحور  ١
:     يف العصر احلديث تلك األغنية اليت يعرفها اجلميع وهي عامية وتغىن يف حفالت أعياد امليالد لألطفال وللكبار أيـضا                    

 } لْوح هنميلْ    سيا ج ه {افوز }   ْفاعالن مفاعيلن{   ا حبذف اهلاءوميكن قراء }     ْميليا ج لْوح هنالنْ  = سفاعيلُ فاعم {
وهي مـن   } مفاعيلْ فاعلُن   { فوزا  } هبِي بِريثْ دي ت يو      { ولو أخذنا كلماا االجنليزية وكتبناها بأحرف عربية        

هبِي بِـريث   { ساكنة فإا عند اتصاهلا بالدال تأىب السكون وترتع إىل التحريك وتكون            املضارع ألن الثاء وإن كتبناها      
  .} مفاعيلُ فاعلُن = دي ت يو 
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٢٩٣

٢٩٣

  :العروض الصحيحة والضرب الصحيح : الشكل األول 
  : ابن عبد ربه األندلسي  

ــا  ــصبا وداعــ   أَرى للــ
<××       |       <×<××  

ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ
  

  ١وال يــــذْكُر اجتماعــــا
<××        |      <×<××  

ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ
  :صحيحة " مفاعيلُن " ومما جاءت 

ــومٍ     ــر قَ يخ دــع ــو س   بن
<       ×××       |×<××  

 ــاعيلُن ــاعالتن / مفــ   فــ
  

ــان ــارات أَو معــ    ٢لجــ
<       ×××       |×<××  

 ــاعيلُن ــاعالت/ مفــ   ن فــ
  :مكفوفة ومقبوضة " مفاعيلُن " ومما جاءت 

  :للمؤلف 
  هـــديلُ الْحمـــامِ يـــدنِي

<××       |       <×<××  
ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ

  

ــلِ   ــؤاد الْعليـ ــفا الْفُـ   شـ
<×<      ×        |×<××  

 لُنــاع ــاعالتن  /  مفــ   فــ
  :ز مقبوضة يف الصدر والعج" مفاعيلُن " ومما جاءت 

  :الشهر ستاين 
   ــهام ــه سـ ــن رمتـ   فَمـ

<×<       ×<<       |×<  
 لُنــاع ــالت   / مفــ   فَعــ

  

هيدــش ــواحظ كَالــ     ٣لَــ
<×<       ×       |×<××  

 لُنــاع ــاعالتن  / مفــ   فــ
جاءت العروض يف البيت األخري مشكولة ، أي خمبونة مكفوفة ، لكننا ال نستطيع أن جنزم                

  وكـذلك اتـث ، ألن تفاعيـلَ         .  البيت من املضارع ، وال ميكن أن ننفيه عنه           أن هذا 
  ـــــــــــــ

   .      ٢٨٣ص  .٦ج /  ـ العقد الفريد ١
  . وورد يف مصادر كثرية ٩٠ص . والبسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ٦١ص ... . ـ  املفصل ٢
   .١١٠ص . ـ  العروض ٣
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٢٩٤

٢٩٤

 مـتفْعلُن " فهـي   " مـستفْعلُن   " فإذا دخل اخلنب على     } لُن فاعالتن   مستفْع{ : اتث  
<×<×  =لُنفاعتث "  ×>×> موهذا مثال على ا ،:  

  :  أ:من قصيدة للمؤلف 
ــدا  ــشوق حقْـ ــا التـ   ومـ

<×<       ×<<       |××  
 لُنفْعــت ــن / مــ   فَعالتــ

  :ب 
   لَّــتجــي تروفهــذي ح  

××<       ×       |×< ××  
 لُنفْعتــــسم /   نالتفــــاع  

   :ت 
  فَيـــا معانِـــد إِنـــي   

<×<       ×<<       | ××  
 لُنفْعــت ــن / مــ   فَعالتــ

  

ــدا ــضغينةُ وجـ ــا الـ   ومـ
<×<      ×<<        |××  

 لُنفْعــت ــن  / مــ   فَعالتــ
  ك

  كَواكبـــا لَـــيس تـــردى 
<×<      ×      |×  <××  

 لُنفْعــت ــاعالتن / مــ   فــ
  ك

ــدا ــيعت رشــ   أَراك ضــ
<×<      ×        |×<××  

 لُنفْعــت ــاعالتن / مــ   فــ
ميكن عدمها من اتث ، وميكن أيضا عدمها  من املـضارع حـسب    "  أ ـ ت "املثاالن 

  :الشهر ستاين ، وله مضارع صاغه وهذا مفتاحه 
 }ــات ــضارعي ذو جِهـ   مـ

  

م نالتفــــاع لُن١}فــــاع   
مقبوضة ، وهو الـمجتث فيه      " مفاعيلُن  " فهل هذا مضارع أم جمتث ؟؟ إنه املضارع فيه          

 "  لُنفْعتسحدث بلبلة ، لذلك قلنا يف البدايـة إنـه ميكـن أن تـأيت                           " مخمبونة ، وهذا ي
 "  فاعيلُنتأيت مكفوفة ، فإذا قبـضت       صحيحة ، وميكن أن تأيت مقبوضة ، وميكن أن        " م 

تفعيلة الشطر األول ، ففي الشطر الثاين إما أن تسلم من الزحاف أو يدخل عليها الكف ،                 
  .وال يدخل القبض يف شطري البيت 

  : العروض الصحيحة والضرب املقصور : الشكل الثاين 
  ــــــــــــــــــــ

   .١١٠ص . ـ  العروض ١
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٢٩٥

٢٩٥

  : لشاعر 

ــبي  ــا سـ ــا إِنْ لَنـ   لٌ  ومـ
<××        |      <×<××  

ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ
  

  بيــبأَلَ الْحــسن كَــي١ل   
<××       |       <×<×>  

ــلُ  ــاعالنْ / مفاعيــ   فــ
صحيحة  يف الـمضارع ، كالـشيخ       " مفاعيلُن  " هناك من العروضيني من رفض أن تأيت        

من تفاعيل الـمـضارع ، ألن       " مفاعيلُن" ومل نعد تفعيلة    : " جالل احلنفي  حيث قال      
   . ٢"الـمذاق االيقاعي يف هذا البحر يفقد مذاقه ذه التفعيلة 

  .يف أي وزن وجدت فيه " مفاعيلُن " وال نراها ختتلف عن 
وهناك من أجاز قبضها يف الصدر والعجز ، كالدكتور نايف معروف ، والدكتور عمـر               

ونقول إن القبض كليا غري وارد يف حسابنا        ٣ " علم العروض التطبيقي  " األسعد يف كتاما    
وعندنا إذا جاءت صحيحة يف الصدر امتنع ورودها        . وورودها صحيحة بإطالق غري وارد      

صحيحة يف عجز نفس البيت ، وإذا قبضت يف الصدر امتنع قبضها يف عجز نفس البيـت                 
ضـيني فلكـل   وجيوز استعمال الزحافات األخرى  ، وال خنطئ هذا وال ذاك مـن  العرو  

اجتهاده ، ومنيل إىل رأي الشيخ جالل احلنفي يف بعض ما قاله وخنالفه يف بعـضه ، ألننـا     
نرى أن متام البيت هو الذي يؤكد نسبته إلَى حبره ، كما يف حبر الالحق الذي أدرجناه يف                  

ن هـذا   فقط فسيحتج علينـا أ    " مستفْعالتن متفْعالتن   " هذا الكتاب ، فلو أخذنا شطره       
 مـستفْعالتن " فإذا ما قرن بشطره اآلخر أو مـصراعه الثـاين           . الوزن هو املخلع ال غري      

  نالتفْعتسأو  " م"  نالتعتسأو  " م "  نالتعتفال جمال للقول إن البيـت مـن املخلـع ،           " م
فاحلجة قائمة أنه    " مفاعلُن فاعالتن " كذلك األمر يف املضارع ، فلو أخذنا شطرا مقبوضا          

" ولو قرن بشطره  الثـاين  " متفْعلُن فاعالتن " " مستفْعلُن " من اتث املخبون أوله ، أي     
 نالتفاعيلُ فاعأو " م " نالتفاع فاعيلُنتث " مبطلت وانتفت احلجة أنه من ا.  

  ـــــــــــــــــــــــ

   .١١٢ص . ـ العروض ١
   .١١٦ص .روض   ـ  الع٢
  .١١٢ - ١٠٩العروض ص /  ـ انظر مناقشة الشيخ جالل احلنفي هلذه املسألة يف كتابه ٣
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٢٩٦

٢٩٦

  أمثلة حملولة
  :ابن عبد ربه األندلسي 

ــا    ــصبا وداعــ   أَرى للــ
<××       |       <×<××  

ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ
ــديرا     ج ــن ــم يكُ ــأَنْ لَ   كَ

<××       |       <×<××  
ــلُ مف ــاعالتن   / اعيــ   فــ

ــرورا     ــصبِنا سـ ــم يـ   ولَـ
<××       |       <×<××  

ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيــ   فــ
   ـــبوِصـــالَ ص دـــدفَج  

<××       |       <×<××  
ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ

ــبرا    ــه شـ ــدنُ منـ   وإِنْ تـ
<××       |       <×<××  

ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيــ   فــ
   :للمؤلف

   ــب ــرِ ذَنـ ــافَى بِغيـ   تجـ
<××       |       <×<×>  

ــلُ  ــاعالنْ  / مفاعيــ   فــ
  فَلَيتـــــه إِذْ جفـــــانِي

<×<       ×       |×<××   
 لُنــاع ــاعالتن / مفــ   فــ

  

ــا  ــذْكُر اجتماعــ   وال يــ
<××       |       <×<××  

ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ
  بِحفْـــظ الَّـــذي أَضـــاعا 

<××   <       |    ×<××  
ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ

ــماعا    ــا سـ ــم يلْهِنـ   ولَـ
<××       |       <×<××  

ــلُ  ــاعالتن   / مفاعيــ   فــ
ــا   ــصه أَطاعـ ــى تعـ   متـ

<××     |         <×<××  
ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ

ــا  ــه باعـ ــك منـ       ١يقَربـ
<××       |       <×<××  

ــلُ  ــاعال/ مفاعيــ   تن  فــ
  ك

  ــذْب ــي كـ ــى علَـ   تجنـ
<××       |       <×<×>  

ــلُ  ــاعالنْ / مفاعيــ   فــ
    ــب ــدي قَلْ ــى لَ ــد ابق   قَ

<××       |       <×<×>  
ــلُ  ــاعالنْ / مفاعيــ   فــ

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .٢٨٢ص  .٦ج /  ـ العقد الفريد ١
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٢٩٧

٢٩٧

ــولَّى  ــه تـــ   ولكنـــ
<××       |       <×<××  

ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ
  

   ــلْب ــذُ س نــى م ــا أَت   وم
<×<      ×        |×<×>  

 لُنــاع ــاَعالنْ / مفــ   فــ
يف صدر البيت الثاين وعجز البيت الثالث ، وهـذا مـا            " مفاعيلُن  " استعملنا القبض يف    

  .قصدنا يف حديثنا السابق ؛ فال نرفض القبض باطالق وال جنيزه كذلك بإطالق  
  :عر لشا

ــبيلٌ    ــا سـ ــا إِنْ لَنـ   ومـ
<××       |       <×<××  

ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيــ   فــ
ــأَلْنا    ــا س ـــثْرِ م ــى كُ   عل

<××       |       <×<××  
ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيــ   فــ

  

  بيــبأَلَ الْحــسن كَــي١ل   
<××       |       <×<×>  

ــلُ  ــاعالنْ / مفاعيــ   فــ
  ــب ــن مجي م ــف ــم نلْ   ولَ

<××       |       <×<×>  
ــلُ  ــاعالنْ  / مفاعيــ   فــ

  :منوذج عده بعض العروضيني من املضارع وهو عندنا من اتث 
ــالَ  ــت الرجـ ــد رأَيـ   وقَـ

<×<       ×       |×<×<  
 لُنــاع ــاعالت  / مفــ   فــ

<×<      ×        |×<×<  
 لُنفْعــت ــاعالت  / مــ   فــ

  

ـــديثْـــلَ ز٢فَمـــا أَرى م   

<×<      ×       |×<××  
 لُنــاع ــاعالتن / مفــ   فــ

<×<      ×        |×<××  
 لُنفْعــت ــاعالتن  / مــ   فــ

و يف  " مستفْعلُن مخبونةٌ   " هذا البيت جلواز القبض بإطالقه وقع يف حبرين ، فهو يف اتث             
  . ارع ، ألنه اتث ال غري وحنن نرفض هذا الوزن يف املض" مفاعيلُن مقْبوضةٌ " املضارع 

  ــــــــــــــــــــــــ

   .١١٢ص . ـ العروض ١
علم العـروض  / عمر األسعد يف . نايف معروف ود.   د- ٦١ص .الـمفصل / عدنان حقي يف :  ـ ممن أورده يف املضارع  ٢

اجلامع يف العـروض    / سن العروضي    أبو احل  - ١٠٨ص  .علم العروض والقافية    / عبد العزيز عتيق يف     .   د  - ١٥٠ص  .التطبيقي  
  وإذا: "  وقال - ١١١ص .العروض / الشيخ جالل احلنفي يف : وممن رفضه  .١٥٨ص .والقوايف 

كان ميثل للمضارع ذا ، فبماذا ميثل للمجتث ، وكيف تتم تنمية الذوق اإليقاعي إذا استوت ألقاب النماذج واألوزان ، وإذا كان      
  " .لبحرين فلم ال يكون البحران إذا حبرا واحدا النموذج الشعري هو هو يف ا
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٢٩٨

٢٩٨

  : سعيد بن وهب البصري  
 ن قُــرحــي قُلْــت لَقَــد  

<××   |    <×<×<  
  فـــاعالت  / مفاعيـــلُ 

ــيالً   ــوا قَل ــوا واربع   قف
<××   |    <×<××  

  فـــاعالتن / مفاعيـــلُ 
   ــنني ــا ح ــسي لَه   فَنفْ

<××    |   <×<××  
  التن فـــاع/ مفاعيـــلُ 

ــلٌ     ــه غَلي ــدري بِ صو  
<××   |    <×<××  

  فـــاعالتن  / مفاعيـــلُ 
  :للمؤلف 

ــالَّ    ه ، ــف كَيــاذا و   بِم
<××   |    <×<××  

  فـــاعالتن   / مفاعيـــلُ 
ــوالَ      ــا بِلَ ــن جاَءن مو  

<××    |   <×<××  
  فـــاعالتن  / مفاعيـــلُ 

  

  بــت الْعــيس يــا نــوار    }م { 
<××   |    <×<××  

  فـــاعالتن / مفاعيـــلُ 
ــاروا  ــوا وس ــم يربع   فَلَ

<××   |    <×<××  
  فـــاعالتن  / مفاعيـــلُ 

  ــسار كان ــه ــي لَ   وقَلْبِ
<××    |   <×<××  

  فـــاعالتن / مفاعيـــلُ 
ــدار حان ــه ــي لَ     ١ودمع

<××   |    <×<××  
  فـــاعالتن / مفاعيـــلُ 

  *      ك   
زيدالَ        نلْـمِ طَـوـي الْعف   
<×<    ×   |×<××   

 لُنفـــاعم /  نالتفـــاع  
ــوالَ      ــاق غَ ــاجِز س   فَع

<×<    ×   |×<××   
 لُنفـــاعم / نالتفـــاع  

  :الشيخ جالل احلنفي 
   ــز ــب عزيـ ــذا مطْلَـ   فَـ

<××       |       <×<××  
ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــصولِ   ــستبعد الْحــ   ومــ
<××       |       <×<××  

ــلُ  ــاعالتن / مفاعيــ   فــ

   .١٥٣ – ١٥٢ص . ـ علم العروض التطبيقي ١
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٢٩٩

٢٩٩

   ــان ــي زمـ ــا لَفـ   وإِنـ
<××     |     <×<××  

ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيـ   فـ
  وهــلْ كــانَ مــن صــديقٍ 

<××     |     <×<××  
ــلُ  ــاعالتن / مفاعيـ   فـ

  مـن الْفَـضـ    "جعفَرا  "أَيـا  
<××    |      <×<××  

ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيـ   فـ
ــرٍ      حــلَّ ب ــذَّ كُ ب ــد   وقَ

<××    |      <×<××  
ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيـ   فـ

  

  
  
  
  
  
  

  }م { 

  بِأَمثالــــه بخيــــلِ  
<××     |     <×<××  

ــلُ  ــاعالتن   / مفاعيـ   فـ
ــلِ    ــوى الْقَلي ــدوقٍ س ص  

<××     |     <×<××  
ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيـ   فـ

  ـلِ قَد جـالَ في الـسهولِ      
<××     |     <×<××  

ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيـ   فـ
ــسيولِ   ــن ال لٍ مــي س١و    

<××     |     <×<××  
ــلُ  ــاعالتن/ مفاعيـ   فـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
   .١٠٧ص .العروض  ـ ١
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٣٠٠

٣٠٠

  أمثلة غري حملولة
  :للمؤلف 

   ــديِم ــونٌ قَـ ــالَ كَـ   وقـ
       ــيم ــي علـ ــالَ إِنـ   فَقـ

ــاٍء    ــلُّ ادعـ ــت كُـ   وقُلْـ
  أَتـــدري متـــى تـــسجى 
ــافَى    ــى تعـ ــدري متـ   أَتـ
ــالَ دعنِـــي    ــأَرغى وقـ   فَـ

  

  مــد ــولُ أَقْـ ــي أَقـ   وربـ
   ــم ــذاك أَعلَـ ــي كَـ   وربـ
   مــد ــدليلِ يهـ ــرِ الـ   بِغيـ

تو ــشيخ ــى تـ ــرم  متـ   هـ
    قَمــس ــذلك تـ ــى كَـ   متـ

 ــت ــسلَم : فَقُلْ ت تمــص   بِال
  :احلصري خياطب ابن خلصة  

ــانوا   ــم وخـ ــا لَهـ   وفَينـ
  لَحـــونِي علـــى غَرامـــي  
ــوا    ــر أَنْ يقولـ ــا ضـ   ومـ
ــلٍّ     ــلَّ خـ ــا اُهللا كُـ   لَحـ
  وأَبقـــى اَألديـــب فَـــردا 

ــبٍ     ــن أَديـ ــديناك مـ   فَـ
ـــيقْـــضيأَسي بِفيـــك ف  

ــالي      ــتج الْمعـ ــذا تنـ   كَـ
ــي   ل ــة ــلِّ حاج ــي كُ فو  

  

ــانُ    كَـــذا النـــاس والزمـ
  وقـــالوا الْهـــوى هـــوانُ 
ــالنُ    ــوى فُ ــي الْه ــبا ف ص  
ــصانُ     ى يــو ــي ه ــا ف   لَح
  لملْـــك بِـــه يـــزانُ     

ــانُ        ــه امتنـ ــيهِم لَـ   علَـ
  علـــى الـــدهرِ أَم لـــسانُ  
ــانُ    ــسحر الْبيـ ــذا يـ   كَـ

ــضمانُ   ــك ال ــى جاه    ١عل
  : فأجابه ابن خلصة 

ــوانُ  ــالْهوى هـ ــق فَـ   أَفـ
 ـــبابطَـــوى شإِذا مـــا ان  

  
  ــــــــــــــــ

  لعهــــد الــــصبا أَوانُ 
  طَــــوت ودك الْحــــسانُ 

   .٣٣٠ص  . ٥ج /  ـ الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ١
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٣٠١

٣٠١

ــري وإِنَّ ــريلَعمــ    عمــ
     ــواه ــادقًا هـ ــا صـ   أَيـ
     ــواه ــا ح ــوِ م حي ــم   فَلَ
  فْـــرِ مـــا فَـــراهي لَــمو  
   ــات ــلَّ مرهفــ   إِذا ســ
  تبينــــت أَنَّ أَمــــضى    
ــا     ــورى مليـ ــش للْـ   فَعـ
ــالي       وال زالَ للَّيـــــــ

  :للمؤلف 
ــى    ــاِء يطْغـ ــار الْغثـ   غُبـ
  حـــديثُ التـــرابِ لَـــوال  

ــود ا ــوا  جنـ ــالمِ أَفْتـ   لْكَـ
ــيلٌ   ــالمِ سـ ــد الظَّـ   وجنـ
    تــوروبِ صالــد غُبــار  
  مـــشى الْعنكَبـــوت فينـــا   
ــدنا     ــدما بعـ ــلْ بعـ   فَهـ

  

ــستهانُ    ــيس يـ ــا لَـ   لَمـ
ــانوا  ــدعونَ مــ   إِذا الْمــ

  زمــــانٌ وال مكــــانُ    
ــنانُ    ــسام وال ســ   حــ
ــانُ  ــقِ الْبيـ ــن الْمنطـ   مـ

ــن ــسانُ  مـ ــصارِمِ الِّلـ    الـ
  فَفـــي عيـــشك ازديـــانُ 

  ١بِإِبقائــــك امتنــــانُ 
  *       ك 

ــو    ــارِ يعلـ ــصيد الْغبـ   قَـ
  تـــراب الْحـــديث ينمـــو 
  كَـــالم الْجنـــود يحلـــو  
  لـــسيلِ الظَّـــالمِ تـــصبو 

ــدعو    ــارِ يــ   دروب الْغبــ
  كَـــالم الْقَـــصيد يـــذْرو   

كْرـــنِ الْمنو عـــدن مـــات  

  
  إنتهى الكالم على حبر املضارع يليه املقتضب

  
  

  ــــــــ
 قال ٣٩٤ص  . ٢ويف املغرب يف حلى املغرب ج  . ٣٣١ – ٣٣٠ص  . ٥ج /  ـ الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة  ١

  " . الِّلسانُ مانوا ـ مكانُ ـ سنانُ ـ الْبيانُ ـ: " وذكر مخسة أبيات قوافيها  " وقوله خياطب احلصري : " 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي
  

  

٣٠٢

٣٠٢

  حبر املقتضب
  :املفتاح 

   بــض قْـتــورِ م ــي الْبح ف  
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن   / مفْعــ   مــ
  

 ــالت ــستعلُن /مفْعــ   مــ
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ
  :جاء يف سبب تسميته 

وقيـل ألنـه    . من الشعر ، أي ، اقتطع منه        سـمي بذلك ألنه اقتضب     : قال اخلليل   { 
اقتضب من الـمنسرح على وجه اخلصوص ، ألن الـمنسرح مـبين يف الـدائرة مـن                
مستفعلن مفعوالت مستفعلن مرتني ، والـمقتضب مبين فـي الدائرة مـن مفعـوالت             
مستفعلن مرتني ، فليس بينهما إال تقدم مفعوالت يف الـمقتضب وتوسطه يف املنـسرح ،     

  .١} املقتضب مقتطع منه فكأن
  : ما يعتري تفاعيل البحر 

  . يدخل عليها اخلنب ، والطي ، واخلبل ، والقطع 
  :هلذا البحر ستة أشكال 

  .  ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح ١
  .  ـ العروض الصحيحة والضرب الـمطوي ٢
  .  ـ العروض الصحيحة والضرب الـمقطوع ٣
  . لصحيح  ـ العروض الـمطوية والضرب ا٤
  .  ـ العروض الـمطوية والضرب الـمطوي ٥
  .  ـ العروض الـمطوية والضرب الـمقطوع ٦
  
  

  ـــــــــــ
   .٩١ص . ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي
  

  

٣٠٣

٣٠٣

  : العروض الصحيحة والضرب الصحيح : الشكل األول 
  : للمؤلف 

ــي  ــوم ال تغربِـ ــا نجـ   يـ

×<×        |     <××<×  
  مــــستفْعلُن / عــــالت مفْ

  

ــعِ   ــم يطْلُـ ــصباح لَـ   فَالـ

×<×        |      <××<×  
 ــــالتفْعم /   لُنفْعتــــسم  

يف الصدر والعجز  دخـل      " مفْعوالت  " العروض والضرب جاءا صحيحني ، بينما احلشو        
  . اخلنب عليها 

  : العروض الصحيحة والضرب املطوي : الشكل الثاين 
  :للمؤلف 

 ةدرــى و   وردةٌ علــــــ

×<×       |       <××<×  
 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم  

  

ــا   ــن قَطَفـ ــسعيد مـ   والـ

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ

  " .مستعلُن " دخل الطي على الضرب فبقيت التفعيلة 
   :العروض الصحيحة والضرب املقطوع: الشكل الثالث 

  :للمؤلف 
ــى    بالر ــور ــف زه قْطال ت  

×××       |       <××<×  
 ــوالت ــستفْعلُن / مفْعـ   مـ

  

ــسنِ    ةَ الْحــر هز ــف اْقْطو  

×××        |        <×××  
 فْعــــوالتم /  فْعــــولُنم  

مفعوالت جاءت صحيحة والعروض صحيحة ، أما الضرب فدخل عليه القطع ، وبقيـت              
  " .مفْعولُن " وتقرأ " مستفْعلْ " ة التفعيل

  :العروض املطوية والضرب الصحيح :  الشكل الرابع 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي
  

  

٣٠٤

٣٠٤

  :للمؤلف 
  قَــد أَتــى مــع الْقَمــرِ    

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ

  

   ــر ــلَ الْقَم قَب ــاب ــم غ   ثُ
×<×        |      <××<×  

 ــــالتفْعلُ/ مفْعتــــسم  ن  
  . ، والضرب جاء صحيحا " مستعلُن " العروض دخل عليها الطي فبقيت التفعيلة 

  :العروض املطوية والضرب املطوي : الشكل اخلامس 
  :للمؤلف 

 ـــــرالْقَمو بيـــــباَلْح  
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ
  

  رــش ــا الْبـ ــدما غَفـ   بعـ
×<×  |       <×     <<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
" مـستفْعلُن   " و  " مفْعالت  " بقيت  " مفْعوالت  " دخل الطي على مجيع تفاعيل البيت ،        

  " . مستعلُن " .بقيت  
  : العروض املطوية والضرب املقطوع : الشكل  السادس 

  :للمؤلف 
   دــن ــال سـ ــلْ بِـ   ال تقُـ

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ

  

  ــم ــا تعلَـ ــدثْ بِمـ   وحـ
<××         |       <×××  

 ــوالت ــولُن  / فَعــ   مفْعــ
دخل الطي على تفعيليت الصدر ، ودخل اخلنب على التفعيلـة األوىل يف العجـز فبقيـت                        

 " عوالتوتقرأ " م " ودخل القطع على الضرب " فَعوالت ،.  
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي
  

  

٣٠٥

٣٠٥

  ة حملولةأمثل
  : أمحد شوقي  

   ــببــها الْحكَأْس ــفح  
×<×      |        <×<<×  

 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ
     ررد ـــــــــروائد أَو  

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ

  أَو فَـــم الْحبيـــبِ جـــال 
×<×      |        <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ    مــ
ــا    ــد وباطنهـــ   أَو يـــ

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن   / مفْعــ   مــ

   ــــهتنجو ــــقيقش أَو  
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
  :من شواهد العروض 

  ــة ــن قلَّ م ــاد ــن ج ــا م   م
×××       |       <××<×  

 ــوالت ــستفْعلُن   / مفْعـ   مـ
ــن عــالمٍ مــ مِ مــو ــي الْقَ ا ف  

×××       |       <××<×  
 ــوالت ــستفْعلُن   / مفْعـ   مـ

  ـــــــــــــــــــ

  ــب ــضةٌ ذَهـ ــي فـ   فَهـ
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ
    ـــببِهـــا لَب جمـــائ  

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ

ــن ــشنب عـ ــه الـ    جمانِـ
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ
  بــض ــلٌ ومختــ   عاطــ

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن   / مفْعــ   مــ

    ــبلَع ــي بِــهل حــني  
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ
  ك

ــرِ  ــد الْمكْثـ   مثْـــلُ الْجائـ
×××       |       <××<×  

 ــوالت ــستفْعلُن / مفْعـ   مـ
  أَلَهــس ــي مـ ــستفْتيه فـ   تـ

×××       |       <××<×  
 ــوالت ــستفْعلُن  / مفْعـ   مـ

   .٢٩١ص   . ٢ج / ـ  املوسوعة الشوقية ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي
  

  

٣٠٦

٣٠٦

  لَـــم يردعـــه مـــن رادعٍ 
×××       |       <××<×  

 ــوالت ــستفْعلُن / مفْعـ   مـ
  :للمؤلف 

ــي   ــوم ال تغربِـ ــا نجـ   يـ
×<×        |      <××<×   

 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم  
   نِســؤ ــي م ل ــواك س ــن م  

×<×        |      <××<×  
 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم  

  فَالْحبيـــب عنـــي مـــضى 
×<×        |      <××<×  

 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم  
  : للمؤلف 
  د أَتــى مــع الْقَمــرِ    قَــ
×<×        |      <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
ــقَمٍ      ــي سـ ــالفُؤاد فـ   فَـ

×<×        |      <×<<×  
 ــالت ــستعلُن   / مفْعــ   مــ

  :العروض من شواهد  
   مهــرش ــنم ذْتعــتفَاس  

×<×        |      <××<×  
 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم   

  

  ِ ١أَو يزجــره مــن زاجِــر  
×××       |       <××<×  

 ــوالت ــستفْعلُن / مفْعـ   مـ
  *  ك  

ــعِ   ــم يطْلُـ ــصباح لَـ   فَالـ
×<×        |      <××<×  

 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم  
  فَاســـهري وال تهجعـــي  

×<×       |       <××<×  
 ــــالتفْعم /  لُنفْعتــــسم  

ــ ــعِ  مثْ ــم يرجِ ــسِ لَ لَ أَم  
×<×       |       <××<×  

 ــــالتفْعم /  لُنفْعتــــسم  
  *  ك 

   ــر ــلَ الْقَم قَب ــاب ــم غ   ثُ
×<×       |       <××<×  

 ــــالتفْعم /   لُنفْعتــــسم  
  رجــالْح ــؤاده كَــ   إِذْ فُــ

×<×       |       <××<×  
 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم  

      ك
  هحانــب ــه ســـ   بِاإللـــ

×<×       |       <××<×  
 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم  

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .١٥٦ص  . ـ العروض ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي
  

  

٣٠٧

٣٠٧

ــذي   ـــه إِالَّ الَّــ   ال إِلــ
×<×       |       <××<×  

 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم  
  :من شواهد العروض  

  أَقْـــبال وقـــاال لَنـــا     
×<×       <       |××<×  

 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم  
  :للمؤلف 

   ةدرــى و   وردةٌ علــــــ
×<×       |       <××<×  

 ــــالتفْعم /  لُنفْعتــــسم  
ــا    ــي قَطْفُه ل ــيح أُت ــم   كَ

×<×       |       <××<×  
 ــــالتفْعم /   لُنفْعتــــسم  

ــى ســاعدي  ــت عل ــم غَفَ   كَ
×<×      |       <×× <×  

 ــــالتفْعم / لُنفْعتــــسم  
  :بشارة اخلوري 

   لَــدو لَــه كُــني ١لَــم    
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ
  *    ك

ــوا  ــا تنعمـ ــوا بِنـ    ٢تملَّـ
<××<      |        ××<×  

 فَعــــوالت / لُنفْعتــــسم  
  *    ك

ــا   ــن قَطَفـ ــسعيد مـ   والـ
×<×    <       |   ×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
ــا    ــد عكَفَـ ــالم قَـ   والظَّـ

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ

ــفَا   ــانَ شـ ــرام كـ   والْغـ
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ

    رـــذتعي أَتـــاك قَـــد  
×<×       |       <×<<×  

ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ
   ــه ــت لَـ ــا أَطَلْـ   كُلَّمـ

×<×      |        <×<<×  
 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ

  

  ــر ــا الْخبـ ــسلْه مـ   ال تـ
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن   / مفْعــ   مــ
   رـــصتخي ــديثــي الْحف  

×<×      |        <×<<×  
 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .١٦١ص   / ١٥٧ص . ـ العروض ٢  + ١
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٣٠٨

٣٠٨

      ــر ــه خبـ ــي عيونِـ   فـ
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
  :للمؤلف 

      رــش ــالم ينتـــ   الظَّـــ
×<×      |        <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
  والطَّريـــــق ضـــــائعةٌ   

×<×  |        <×    <<×  
 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ

  :أبو نواس 
 ـــبعــوى ت   حامـــلُ الْهـ

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ

   ــه ــق لَـ ــى يحـ   إِنْ بكـ
×<×      |        <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
  تــــضحكني الهيــــةً    

×<×      |        <×<<×  
 ــالت ــستعلُن /مفْعــ    مــ

ــقَمي  ــن سـ ــبني مـ   تعجـ
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
  ـــــــــــــــــــــ

   .٣٤ص .  ـ شعر األخطل الصغري ١

ـــربالْخ بكْـــذي س١لَـــي   
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
  *     ك

  بطَخـــصكونُ يالـــسو  
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
   هِـــــبلْتي نـــــاقالْعو  

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن   / مفْعــ   مــ

  ك
  بالطَّــــر فُّهختــــسي  

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ

    ــبلَع مــا بِــه سلَــي  
×<×       |       <×<<×  
م ــالت ــستعلُن / فْعــ   مــ

  ــب ــب ينتحــ   والْمحــ
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن  / مفْعــ   مــ
 ـــبجالْع ـــيي هتـــحص  

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
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٣٠٩

٣٠٩

 بـــبقَـــضى سكُلَّمـــا ان  
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن / مفْعــ   مــ
  :مؤلف لل

ــى    بالر ــور ــف زه قْطال ت  
×××      |        <××<×  

 ــوالت ــستفْعلُن  / مفْعـ   مـ
ــرى   ــي الثَّ ها فنــس ح ــك   تلْ

×<×       |       <××<×  
 ــــالتفْعم /  لُنفْعتــــسم  

  :لشاعر 

  بــب ــي س ل ــاد ــك ع ن١م   
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن/ مفْعــ    مــ
  *     ك

ــسنِ    ةَ الْحــر هز ــف اقْطو  
×××        |        <×××  

 فْعــــوالتم /  فْعــــولُنم  
ــضنِ  ــي الْح ف نــس ذي الْحو  

<××         |       <×××  
 ــوالت ــولُن   / فَعــ   مفْعــ

 فُــــِسكُماُطْلُبــــوا َألن  
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن/ مفْعــ   مــ
ــد جو ــد ــقَ ل اتــكَن ي س  

×<×       |       <×<<×  
 ــالت ــستعلُن/ مفْعــ   مــ

  إِنْ بعــــدت قَربنِــــي 
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن/ مفْعــ   مــ
  

ــا   أَن تــد جــا و ــلَ م   مثْ
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن/ مفْعــ   مــ
ــا    نع ــواه ــي ه ف ســي   لَ

×<×   |       <×    <<×  
 ــالت ــستعلُن/ مفْعــ   مــ

ــا  ــه دنـ ــت منـ   ٢أَو قَربـ
×<×       |       <×<<×  

 ــالت ــستعلُن/ مفْعــ   مــ

  
  ـــــــــــ

   . ٩٤ص  ١ج/  ـ الديوان ١
   .٤٩٢ص  .  ـ املدهش ٢
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٣١٠

٣١٠

  أمثلة غري حملولة
  :للمؤلف 

   دــن ــال سـ ــلْ بِـ   ال تقُـ
ــدلٍ    ــي ج ف تــض إِنْ خو  

  

ــ ــم  وحـ ــا تعلَـ   دثْ بِمـ
    مــن ــادقًا تغـ ــن صـ   فَكُـ

  :ابن عبد ربه األندلسي 
  يامليحـــــةَ الـــــدعجِ 

ــاتلَتي    ــراك قـــ   أَم تـــ
  ــن م ــك ــسنِ وجهِ حل ــن م  

  عــــاذلَي حــــسبكُما     
ــا     ــي ويحكُمـ ــلْ علَـ   هـ

  :أمحد شوقي 

ــرجِ    ــن فَ م كيــد ــلْ لَ ه  
اللِ وجِ بِالـــــدـــــنالْغ  

  ســـوِء فعلـــك الـــسمجِ   
ــجِ    ــي لَج ف ــت ــد غَرِقْ   قَ

     ١إِنْ لَهــوت مــن حــرجِ  

   ــد ــضلوع تتقـــ   الـــ
    ــق ــشجِي أَفـ ــا الـ   أَيهـ
ــا    ــرت لغايتهـ ــد جـ   قَـ
ــا   ــسرِف جزعـ ــلُّ مـ   كُـ
   هتــن ــانُ ســـ   والزمـــ
ــشى    ــاكلَينِ مـ ــلْ لثـ   قُـ

ــم يعـــ  ــا    لَـ   اف قَبلَكُمـ
     ــم ــلَ بِهِـ ــذين ميـ   الَّـ
ــوا     ــلْ وجِع ه ــت ملــا ع   م
ــوا   ــزِالً نزلـــ   إِنَّ منـــ

  ــــــــــــــ

  طَّـــــرِدت موعالـــــدو  
     جِــدنــاِء مــا تع ــنم  

    ــــدةٌ لَهــــا أَمــــربع  
   دــص ــى سيقْتــ   أَو بكًــ
    ــد ــسلُو يجتهِـ ــي الـ   فـ

ــا الْ ــي قواهمـ ــد  فـ   كَمـ
       ــد ــد وال ولَـــ   والـــ

ــدوا  ــفارِهم بعـ ــي سـ   فـ
ــعدوا ــلِ أَم ســ   بِالرحيــ
  ــرِد ــن يـ ــرد مـ      ٢ال يـ

   .٢٨٣ص .  ٦ج/  ـ العقد الفريد ١
   . ٨٥ ـ ٨٤ص  . ٣ج/  ـ املوسوعة الشوقية ٢
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٣١١

٣١١

  :قصيدة الشهيد/ للمؤلف 
   محدــــزت مــــوعاَلْج  
ــعٍ  ــن هلَـ ــود مـ    والْجنـ

  والــــدروب مغلَقَــــةٌ     
ــرحٍ     ــي فَـ ــشهيد فـ   والـ

       هرــش ــار بـــ   فَالْعيـــ
    تــــفَرس ــــهندأَنَّ ع  
  تــض ــه نهـ ـــلُّها لَـ   كُـ
    ــــهجِعرم لــــودالْخو  
ــضاُء رِدا     ــبلَ الْفَــ   أَســ
   ــه ــوع بِـ ــوق الْجمـ   طَـ

  والـــــدماُء مـــــشرِقَةٌ    
ـــنم راحـــتاسبٍ وـــصن   

  والْوجـــــوه باكيـــــةٌ    
  ــت هز ــوم ــال النج ــي الْع ف  

ــاهدها      ــيمني شــ   والْــ
    دــس ــرى ج ــي الثَّ ف ــو فَه  

  :لشاعر 

  محــت ــار تقْــ   والْحجــ
  مــص ــاصِ تعتــ   بِالرصــ

    ــِسم ــروب يرتــ   والْغــ
   مــد ــارت الْقَـ ــذُ خـ   منـ
  ـــــمالْكَلماُء والـــــدو  

  الْحـــــسان تنـــــتظم   بِ
      مــر ــه حـ ـــلُّها لَـ   كُـ
   مــد ــاَء ال عـــ   ال فَنـــ
   ــم ــه الظُّلَـ ــت بِـ   أَقْبلَـ
 مـــسالْج بِـــه فَـــتتفَاخ  

     مــث ــشهيد تلْتـــ   للـــ
   ــم ــم راح ال أَلَـــ   ثُـــ
   ــِسم ــه ويبتـــ   حولَـــ
  مد ــــرابالت ــــهتحت  
   ــم ـِه قَلُـ ــصاب ــي انتـ   فـ

ــ هو    ــم ــذُّرى علَ ــي ال ف و  

ــذَلِ  ــن الْعـ ــي مـ   خلِّنِـ
  ال تـــسلْ فَفـــي كَبِـــدي

  

ــي    ــن قبل م ــؤاد ــا الْفُ   م
ــشعلِ  ــن الـ ــعلَةٌ مـ   ١شـ

  :الشيخ شرف الدين بن عبد العزيز األنصاري
  ـــــــــــ

    .٥٣٦ص  .  ـ املدهش ١
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٣١٢

٣١٢

 ــد جو ــن م تحــر ش ــم   كَ
ــلٍ   سر ــن م ــت ــم بعثْ   كَ

ــتمبِ ــتم وأَعرضـــ   نـــ
 ــاس ــيكُم بـ ــلْ علَـ   هـ
  نــاكُمغم ــتججح قَــد  
 ــيكُم ــنتي فـ ــرك سـ   تـ

ــذ ــباباتيههـــ    صـــ
 مــت ــو تعلَّمـ ــف لَـ   كَيـ
ــذْ    ــي خ ــك قَلْبِ ــا ملي   ي
  واسِ بيننـــــــــا أَو ال
ــي  ــى قَلْبِـ ــلْ عنـ   ال تحـ
ــي  ــت أَردانِـ ــد تركْـ   قَـ
ــلٌ  ــاظري كُحـ ــا لنـ   مـ

  

ــفَ س ــم ــهكَ عمد ــن م تح  
ــه  دفْ ــى دفْعـ ــةً علـ   عـ

  ــه ــا جرعـ ــا أَمرهـ   مـ
  الرجعـــهمقـــالِ بِي الْفـــ

 ــه ــوا الْمتعــ   ال تحرمــ
 ــه ــن الْبِدعـ ــادتي مـ   سـ
 ــه ــي منعـ ــالُ فـ   والْوِصـ
 هعنــص ــذه الـ ــر هـ   غَيـ
  هفْعــش ــه بِالـ ــا يليـ   مـ
 ــه ــى الْقُرعـ ــا إِلَـ   ردنـ

  ــه ــيس في ــه لَ عجن ــن م  
 ــه ــدامعي نقْعـ ــن مـ   مـ
 ــه ــذه الطَّلْعـ ــر هـ   ١غَيـ

  
  
  

  انتهى الكالم على املقتضب يليه اتث
  
  
  

  

  ــــــــــــــــــــــ

يف عروض الشعر " فْعلُن مست" وقد التزم قطع  . ٤٣٨ ـ ٤٣٧ص   . ٢ج /  ـ خزانة األدب البن حجة احلموي ١
 وضربه
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٣١٣

٣١٣

  حبر الـمجتث
  :املفتاح 

 هـــــاةثُّنـــــا كَالْمتجم  
××<        ×      |×<××  

 لُنفْعتــــسم /نالتفــــاع  
  

  نالتــاع ــستفْعلُن فــ   مــ
××<        ×      |×<××  

 لُنفْعتــــسم /نالتفــــاع  
  : جاء يف سبب تسميته 

هو : اله اخلليل ، وقال الزجاج      مسي جمتثا ألنه اجتث ، أي ، اقتطع من طويل دائرته ، ق            { 
من القطع وهو ضد املقتضب ، ألن املقتضب اقتضب له الـجزء الثالث بأسره ، واتث               

قال ابن واصل إمنا مسي جمتثا أخـذا لـه مـن            . اجتث منه أصل اجلزء الثالث فنقص منه        
ف ، كـان    االجتثاث الذي هو االقتطاع ، فلما كان مقتطعا يف دائرة املشتبه من حبر اخلفي             

  .١}جمتثا منه ، واملخالفة بينه وبني اخلفيف من حيث التقدمي والتأخري 
  :ما يعتري تفاعيل البحر 

   .يدخل عليها اخلنب ، والكف ، والشكل ، والتشعيث ، والبتر ، والقصر يف الضرب
  :هلذا البحر عروض صحيحة أبدا وأربعة أضرب 

  . ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح ١
  .روض الصحيحة والضرب املقصور  ـ الع٢
  . ـ العروض الصحيحة والضرب األبتر ٣
  . ـ العروض الصحيحة والضرب احملذوف ، ويتعاقب الدبل مع احلذف ٤
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
   .٩٣ص  . ـ  البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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٣١٤

٣١٤

  : العروض الصحيحة والضرب الصحيح : الشكل األول 
  :قال ابن الفارض  

  أَنـــتم فُروضـــي ونفْلـــي 
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
  

  ١أَنــتم حــديثي وشــغلي  
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسم /                     نالتفــــاع  
  : مجيع التفاعيل جاءت ساملة بدون أي زحاف وقد يأيت الضرب مشعثا كهذا البيت 

  :للمؤلف 
 ــريِم ــاب كَـ ــى كتـ   وافَـ

××<        ×      |×<××  
 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  

  

ــشاقِ   ــيد الْعـ ــن سـ   مـ
××<        ×        |×××  

 لُنفْعتــس ــولُن      / مــ   مفْعــ
  " .مفْعولُن " وتقرأ " فَاالتن " دخل التشعيث على الضرب فبقيت التفعيلة 

  : العروض الصحيحة والضرب املقصور : ثاين الشكل ال
  :للمؤلف 

  ــي ــظٌ جلـ ــشيبِ لَفْـ   للـ
××<        ×      |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
  

  ــريح ــه صـ ــولُ منـ   والْقَـ
××<         ×<<     |×>  

 لُنفْعتــس ــالنْ / مــ   فَعــ
  : العروض الصحيحة والضرب األبتر : الشكل الثالث 

  :للمؤلف 
  حـــالُ الطُّيـــورِ صـــباحا 

××<        ×<<      |××  
 لُنفْعتــس ــن/ مــ   فَعالتــ

  

ــسري ــا تـــ   لرِزقهـــ
<×<         ×         |××  

 لُنفْعـــــتم /  لُـــــنفَع  
  ".فَعلُن " وتقرأ " فاعلْ " دخل البتر على الضرب ، فبقيت التفعيلة 

  : يحة والضرب احملذوف العروض الصح: الشكل الرابع 
  ــــــــــــــــــــــ

   .١٧٥ص .  ـ  الديوان ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣١٥

٣١٥

  :للمؤلف 
 مجِــــسو روح رعالــــش  

××<        ×      |×<××  
 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  

  

ــورى  ــلَ الْـ ــيش مثْـ   يعـ
<×<        ×        |×<×  

 لُنفْعــــتم /لُنفــــاع  
، ويتعاقب الدبل مـع احلـذف يف        " فاعلُن  " التفعيلة  دخل احلذف على الضرب فبقيت      

  : الضرب ، ومما جاء مدبوال 
  :للمؤلف 

  يــــا فتنــــةً للْبرايــــا 
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
  

  متـــــى أَرى فَرجـــــا  
<×<        ×<<        |×  

 لُنفْعـــــتم /  لُـــــنفَع  
  " .فَعلُن " وتقرأ " فَعال " رب فبقيت التفعيلة دخل الدبل على الض

كما ترى كل حذف أو تغيري ينتج شكال جديدا ، وضربا جديدا ، ميكن إضافته إىل مـا                  
سبق من أشكال ، لكن حىت فيما ذكرنا من أشكال ، فبعضها قليل الورود جدا ، وأغلب                 

  .الشعراء ينظمون على الشكل األول 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣١٦

٣١٦

  أمثلة حملولة
  :احلالج  

ــلٌ    ــقيم عليـ ــا سـ   أَنـ
<×<       ×       |×<××  

 لُنفْعــت ــاعالتن / مــ   فــ
  :ابن الفارض 

  واك١فَــــداوِنِي بِــــد    
<×<       ×<<       |×>  

 لُنفْعــــتــــالنْ/ مفَع  

  أَنـــتم فُروضـــي ونفْلـــي 
××<        ×      |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
ــا قبلَ ــالتي  ي ــي ص ــي ف ت  
××<        ×      |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
  جمــالُكُم نــصب عينِــي   

<×<       ×       |×<××  
 لُنفْعــت ــاعالتن   / مــ   فــ

  :العروض / من شواهد 

  أَنـــتم حـــديثي وشـــغلي 
××<       ×       |×<××   

 لُنفْعتــــسم /  نالتفــــاع  
ــلِّي   إِذا ــت أُصــ    وقَفْــ
<×<      ×<<        |××   

 لُنفْعــت ــن  / مــ   فَعالتــ
ــي ــت كُلِّـ ــه وجهـ   ٢إِلَيـ

<×<     ×         |×<××  
 لُنفْعــت ــاعالتن / مــ   فــ

  إِنْ كُنــت تقْــصد قَتلــي   
××<        ×<<      |××  

 لُنفْعتــس ــن/ مــ     فَعالتــ
  ا بِــي مــن كــانَ يجهــلُ مــ

××<        ×<<      |××   
 لُنفْعتــس ــن  / مــ   فَعالتــ
  ــــــــ

  نيتــر ــي مـــ   قَتلْتنِـــ
<×<       ×       |×<×>  

 لُنفْعــت ــاعالنْ  / مــ   فــ
 ــني ــت ال تجهلــ    ٣فَأَنــ

<×<        ×      |×<×>  
 لُنفْعــت ــاعالنْ / مــ   فــ

   . ٥٧ص .  ـ  الديوان ١
  .الحظ البيت األخري البن الفارض ، وقارنه مع املضارع  . ١٧٥ص . ن الديوا ـ  ٢
   .٩٢ – ٩١ص  .  ـ العروض ٣
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣١٧

٣١٧

  :حسني مهنا  
ــرا  ــك سـ ــت حبـ   حملْـ

<×<       ×<<       |××  
 لُنفْعــت ــن  / مــ   فَعالتــ

ــانِي     ــن جف ــا م ــاِهللا ي   بِ
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسم /نالتفــــاع   
ــانِي  ــيك أَنـــي أُعـ   يرضـ

××<        ×      |×<××  
 لُنفْعتــــسم /نالتفــــاع    

ــي  ــد التجنـ ــت حـ   بلَغـ
<×<      ×        |×<××  

 لُنفْعــت ــاعالتن   / مــ   فــ
ــي   ــصدق ظَنـ ــرى أَيـ   تـ

<×<       ×<<       |××  
 لُنفْعــت ــن/ مــ       فَعالتــ

 تـــقَب ــن ثَ ــا م ــؤادي ي    فُ
××<        ×<<      |××  

 لُنفْعتــس ــن    / مــ   فَعالتــ
  :ابن الرومي 

ــهرا   ــومي شـ ــصار يـ   فَـ
<×<       ×<<       |××  

 لُنفْعــت ــن / مــ   فَعالتــ
  أَنْ تجعــلَ الــسر جهــرا   

××<       ×       |×<××  
 لُنفْعتــــسم /  نالتفــــاع  

 عــن ــت تـ ــرا  وأَنـ   م فكْـ
<×<       ×|       <<××  

 لُنفْعــت ــن/ مــ    فَعالتــ
  ولَـــست تملـــك عـــذْرا 

<×<       ×<<       |××  
 لُنفْعــت ــن / مــ   فَعالتــ

  وتجعـــلُ الْعـــسر يـــسرا 
<×<      ×        |×<××  

 لُنفْعــت ــاعالتن   / مــ   فــ
ــرى ــد أُخـ ــرة بعـ    ١بِنظْـ

<×<       ×       |×<××  
 لُنفْعــت ــاعالتن / مــ   فــ

 ــه ــشعرِ فيـ ــشعر كَالـ   الـ
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسم /  نالتفــــاع  
  ــــــــ

  بــي ــشبيبة شـ ــع الـ   مـ
<×<       ×<<       |××  

 لُنفْعــت ــن / مــ   فَعالتــ

   .٨٢ – ٨١ص  .  ـ   حديث احلواس ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣١٨

٣١٨

ــه فَلْ ــاس عنـ ــصفَحِ النـ   يـ
××<        ×      |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
  ــر ــيش جريـ ــى يعـ   حتـ

××<        ×<<      |××  
 لُنفْعتــس ــن  / مــ   فَعالتــ

ــيٍء   ــلَّ ش ــبٍ كُ عائ ــم   كَ
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
  :الشاعر القروي 

ــ ــب فَطَعـ ــه غَيـ   نهم فيـ
<×<       ×       |×<××  

 لُنفْعــت ــاعالتن / مــ   فــ
  بيـــــصن أَو بِـــــهيعل  

<×<       ×       |×<××  
 لُنفْعــت ــاعالتن / مــ   فــ

  ــب يع ــه ــا في ــلُّ م    ١وكُ
<×<      ×        |×<××  

 لُنفْعــت ــاعالتن / مــ   فــ

ــودا   ــت الْعه نخ ــد نــا ه   ي
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
ـَوبا جديــدا      لَبِــست ثــ

<×<      ×        |×<××  
 لُنفْعــت ــاعالتن  / مــ   فــ

ــيالً    ــا علـ ــذَّبت قَلْبـ   عـ
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
ــديالً  ــي بـ ــيت عنـ   رضـ

<×<      ×        |×<××  
 لُنفْعــت ــاعالتن  / مــ   فــ

  ــــــــــــــــــــــــ

  ــاد ــك الْبِعـ ــالَ منـ   وطـ
<×<      ×        |×<×>  

 لُنفْعــت ــاعالنْ / مــ   فــ
  ــداد ــه الْحـ ــضلَ منـ   أَفْـ

×<<      ×        |×<×>  
 لُنعتــس ــاعالنْ  / مــ   فــ

 ــاد ــه قَلْـــب الْجمـ   يبكيـ
××<       ×       |×<×>  

 لُنفْعتــس ــاعالنْ  / مــ   فــ
 ــوِداد ــزاُء الْـ ــذا جـ     ٢هـ

××<       ×       |×<×>  
 لُنفْعتــس ــاعالنْ / مــ   فــ

   .٨٧ص  .  ـ  كل ما قاله ابن الرومي يف اهلجاء ١
   .٥٩٦ص  .  الشعر – ـ  األعمال الكاملة ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣١٩

٣١٩

  :للمؤلف 
 مجِــــسو روح رعالــــش  

××<       ×       |×<××  
  فــــاعالتن / ستفْعلُن مــــ

ــاٌء  ــشعرِ مـ ــب للـ   والْقَلْـ
××<        ×      |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
   نزــرِ وغَي ــنم رعالــشو  

××<        ×      |×<××  
 لُنفْعتــــسم /  نالتفــــاع  

  :للمؤلف 

ــورى   ــلَ الْـ ــيش مثْـ   يعـ
<×<        ×        |×<×  

ــــتم لُنفْع / لُنفــــاع  
ــرا  ــوى عمـ ــى ارتـ   متـ

<×<        ×        |×<×  
 لُنفْعــــتم / لُنفــــاع  

ــرا  ــزاعم  وافْتـــ   مـــ
<×<        ×        |×<×  

 لُنفْعــــتم /لُنفــــاع   

  يــــا فتنــــةً للْبرايــــا    
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
  يض صـــباحي متـــى يفـــ

<×<       ×<<       |××  
 لُنفْعــت ــن  / مــ   فَعالتــ

  بــسطْت وجــه رجــائي   
<×<       ×<<       |××  

 لُنفْعــت ــن / مــ   فَعالتــ
  :للمؤلف 

  متـــــى أَرى فَرجـــــا  
<×<        ×<<        |×  

 لُنفْعـــــتم / لُـــــنفَع  
ــا    ــدى أَرجـ ــع النـ   مـ

<×<        × |<<       ×  
 لُنفْعـــــتم /  لُـــــنفَع  

ــا    جر ــك ــاب في ــا خ   م
××<         ×<<       |×  

 لُنفْعتــس ــن/ مــ    فَعلُــ

 ــريِم ــاب كَـ ــى كتـ   وافَـ
××<        ×      |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
  

ــشاقِ    ــيد الْعـ ــن سـ   مـ
××<        ×        |×××  

 لُنفْعتــس ــولُن/ مــ   مفْعــ
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٢٠

٣٢٠

ــولٍ   ــشرا بِقَبـــ   مبـــ
<×<       ×<<       |××  

 لُنفْعــت ــن  / مــ   فَعالتــ
ــا    ــي مروجـ ــرد قَلْبِـ   فَـ

<×<       ×       |×<××  
 لُنفْعــت ــاعالتن    / مــ   فــ
  :حافظ ابراهيم 

  بِالوصـــلِ بعـــد الْفـــراقِ 
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسال/ مفــــاع نت  
ــراقِ   ــروح فـــي اشـ   والـ

××<        ×        |×××  
 لُنفْعتــس ــولُن  / مــ   مفْعــ

 ــاظ ــوق عكـ ــت سـ   أَتيـ
<×<       ×<<       |××  

 لُنفْعــت ــن / مــ   فَعالتــ
ــوافي  ــه الْقَـ ــي إِلَيـ   أُزجـ

××<        ×      |×<××  
 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  

ــذا ــست بِــ   ت رواٍء لَيــ
××<        ×<<      |××  

 لُنفْعتــس ــن   / مــ   فَعالتــ
  

ــرئيسِ  ــأَمرِ الـ ــعى بِـ   أَسـ
××<       ×       |×<××  

 لُنفْعتــــسم / نالتفــــاع  
ــرؤوسِ  ــسات الــ   منكَّــ

<×<      ×        |×<××  
 لُنفْعــت ــاعالتن  / مــ   فــ

ــروسِ  ــي الطُّ ف ــه ــى بِ    ١تزه
××<×       |       ×<××  

 لُنفْعتــــسم /   نالتفــــاع  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
   .١٠٣ص   . ١ج /  ـ  الديوان ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٢١

٣٢١

  :احلالج 
ــلٌ      ــقيم عليــ ــا ســ   أَنــ
ــسي     ــشاشةَ نفْـ ــري حـ   أُجـ

  :للمؤلف 

    واكــد ــداوِنِي بِــــ   فَــــ
   ــرِ رِضــاكحــفْنِ بــي س١ف    

ــضورا   ــي حـــ   ال تقْرأينِـــ
  اع حرفـــيولَـــيس اشـــع 

  ال تنظُرينِــــــي قَريبــــــا 
  ال تحـــــسبينِي بعيـــــدا 

  :إبراهيم طوقان 

ــابِي    ــشفي احتجـ ــإِنَّ كَـ   فَـ
  ســـوى انبِثـــاقِ الْيبـــابِ   
  قُربِـــي ظـــاللُ الـــسرابِ    
  بعـــدي احتـــواُء الثِّيـــابِ  

  ـــالحم جـــوهو ـــتالح  
ــا    ــن ولَمـ ــن بخلْـ   لكـ
ــذا   ــاب وهـ ــذا نِقـ   هـ

  :زيدون ابن 

   ــباح ــابِ  ص ــت الْحج حت  
   ــاح ــت رِيـ ــن هبـ   بخلْـ
ــاح ــذا وِشـ ــعر وهـ       ٢شـ

ــي    ــدك منـ ــانَ عنـ ــو كـ   لَـ
ــي    ــدي مثْلــ ــت بعــ   لَبِــ

  :الشاعر القروي 

  مثْــلُ الَّــذي منــك عنــدي    
ــدي   ـــلَك بعـ ــت مثْـ     ٣وبِـ

 مــــالُ فَقَلِّــــبالْج ــــمع  
ــلُّ الطَّب ــعر   كُــ ــة شــ   يعــ

  
  

  ـــــــــــ

   ــب اكْتو نــو ــي الْكَ ف ــك ينيع  
ــب ــا حــ ــا كُلُّهــ     ٤َألنهــ

   .٥٧ص .  ـ  الديوان ١
   .١٣٦ص  .  ـ الديوان ٢
   .٤٦٢ص .  ـ الديوان ٣
   .٩٩ص  . الشعر /  ـ األعمال الكاملة ٤
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٣٢٢

٣٢٢

  :بديع الزمان اهلمذاين 
  إِســـــــكَندرِيةُ داري 

 ـــنلك   ـــدجلـــي بِنلَي  
  

ــراري   ــا قَ ــر فيه ــو قَ   لَ
ــاري  ــازِ نهـ       ١وبِالْحجـ

  :  مراد جارية علي بن هشام  ترثي مواليها  
  هـــلْ مـــسعد لبكـــاِء 
  وذاك منــــي  قَليــــلٌ  
ــباحي    ــي ص ف ــيهِم   أَبك

  

ــريي   ــول احلم ــو اهل :أب

  بِعبـــــرة ودمـــــاِء   
ــاِء    ــسادة النجبــ    للــ
     ٢بِلَوعــــة  ومــــسائي

   ـــمما اسهــم ــضالن ضـ   فَـ
ــعِ  ــضلِ الربيــ ــار فــ   آثــ
  وفَــــضلُ يحيــــى بِــــبلْخٍ

  :اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

ــار ــتت اَألخبــــ   وشــــ
 ــار ــساجِد ومنــــ   مــــ
ــار ــاره النوبهــــ   ٣آثــــ

ـــملَح لَـــك كُـــني إِنْ لَـــم  
  أَو لَـــم يكُـــن ذا وهــــذا  

ــلُّ ف ــأْوي تظَــ ــه وتــ   يــ
 ــن ــاف وأَمــ ــذا عفــ   هــ

  

ــت ــاك خــــلٌّ وزيــ   كَفــ
ــت ــسرةٌ وبييــــ   فَكــــ
تــــوم جيئَــــكــــى يتح  
 ــت ــرك لَيــ ــال يغــ   ٤فَــ

  
  انتهى الكالم على حبر اتث يليه املتقارب

  
  ـــــــــــــــ

   .٨٩ ـ  شرح مقامات اهلمذاين ، حملمد حميي الدين عبد احلميد ، ص  ١
   .٨٨ ا الماء الشواعر  ، اليب الفرج األصبهاين ،  ص  ـ ٢
   .٣٥٦ص  . ٥ج /  ـ معجم البلدان ٣
   .٣٤١ ـ ٣٤٠ ـ  شعراء مقلون ، للدكتور حامت صاحل الضامن ،  ص  ٤
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٣٢٣

٣٢٣

  حبر املتقارب
  :املفتاح 

   كــر تو ضــب ــارب قَ ــذا الْمتق   كَ
<×< |  <×< |  <  ××< |××  

  فَعــولُن  / فَعــولُن/ فَعــولُ / فَعــولُ 
  

  فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــولُ / فَعــولُ 
<×<  | <×<  | <  ××< |××  

  فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــولُ / فَعــولُ 
  : جاء يف سبب تسميته 

: مسي بذلك لتقارب أجزائه ، أي متاثلها ، ألا مخاسية ؛ وقال الزجـاج               : قال اخلليل   { 
 يقال لتقارب أسبابه أيضا ، ألن بني كل سببني وتدا           لتقارب أسبابه من أوتاده ، وبقي أن      

  .١}وبني كل وتدين سببا ، فاألسباب قد تقاربت من بعضها وكذلك األوتاد 
  " .فَعولُ " التفعيلة األوىل والثانية من املفتاح دخل عليهما القبض فبقيتا 

  : ما يعتري تفاعيل البحر 
  .يدخل عليها القبض واحلذف والقصر والبتر 

  : ذا البحر مثانية أشكال هل
  .  ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح ١
  .  ـ العروض الصحيحة والضرب املقصور ٢
  .  ـ العروض الصحيحة والضرب احملذوف ٣
  .  ـ العروض الصحيحة والضرب األبتر ٤
  .  ـ العروض ازوءة والضرب ازوء ٥
  . قصور  ـ العروض ازوءة احملذوفة والضرب ازوء امل٦
  .  ـ العروض ازوءة احملذوفة والضرب ازوء احملذوف ٧
  . ـ العروض ازوءة احملذوفة والضرب ازوء األبتر ٨
  
  

  ـــــــــــ
   .٩٥ص  .  ـ البسط الشايف يف علمي العروض والقوايف ١
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٣٢٤

٣٢٤

  : العروض الصحيحة والضرب الصحيح : الشكل األول 
  :للمؤلف 

  شي ى الْقَلْبرـعِ     سنـسولَ يعم تار  
< ××<  | ××< | ××< |××  

  فَعولُن /  فَعولُن /   فَعـولُن /   فَعـولُن  
  

  من الْحرف يغمـر آكــام سـلْعِ         
< ××< |×< | <  ××< |××  

  فَعولُ  / فَعولُن /   فَعـولُن /  فَعـولُن  
    " . فَعولُ " دخل القبض على التفعيلة السادسة  فبقيت 

  : العروض الصحيحة والضرب املقصور :  الثاين الشكل
  : ابن عبد ربه األندلسي  

  عزمت علَيك بِمجـرى الْوِشــاحِ      
<×< | <×<  | < ××< |×<  

  فَعـولُ  / فَعـولُن   / فَعـولُ   / فَعولُ  
  

       ـتيـا كَنمم ـكذل تحمـا ت١و   
< ××< |×< |  <  ××<|×>  

  فَعـولُ / فَعـولُ   / فَعولُن  فَعـولْ   / ن  
  " .فَعولْ " وسكنت الالم  " فَعولُن " دخل القصر على الضرب فحذفت نون 

  :العروض الصحيحة والضرب احملذوف : الشكل الثالث 
  :أبو القاسم الشايب  

ــاةَ   ــا أَراد الْحي موي بعــش   إِذا ال
< ××<  | ××<  | ××<|×<  

  فَعولُن /  فَعولُن /   فَعـولُ / فَعـولُن   
  

رــد ــستجيب الْقَ أَنْ ي ــد ــال ب    ٢فَ
<  ××< |  ××< |  ××< |×  

  فَعولُن /   فَعـولُن /   فَعـو   / فَعـولُن  
  :ونأخذ البيت الثاين من نفس القصيدة " فَعو " سقط السبب اخلفيف من فَعولُن  فبقيت 
ــي ــلِ أَنْ ينجلـ ــد للَّيـ   وال بـ

< ××< |  ××< |  ××<  |×  
فَعولُن /    فَعـولُن /   فَعـو    / فَعـولُن  

  

 كَـــِسرنأَنْ ي ـــدلْقَيل ـــدال بو  
< ××<  |  ××<  | ××< |×  

  فَعولُن /   فَعـولُن /   فَعـو   / فَعـولُن  
  " .فَعو " دخل احلذف على العروض والضرب معا فبقيت التفعيلة 

  ـــــــــ
   . ٢٨٥ص  . ٦ج /  ـ العقد الفريد ١
   . ٧٧ص  .  ـ الديوان ٢
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٣٢٥

٣٢٥

  : العروض الصحيحة والضرب األبتر : الشكل الرابع 
  :ابن عبد ربه األندلسي  

ــمٍ   ســى أَر ــا عل أْسي ــك نع عدو  
<  ××< |  ××<  | ××< |×  

  فَعولُن /   فَعـولُن /   فَعـو   / فَعـولُن  
  

ــه ــيس الرســـوم بِمبكيـ    ١فَلَـ
<  ××<  |×<  | <  ××  |×  

 فَعــولُ / فَعــولُن / فَعــولُن / فَــع  
يف الضرب ، مث سقطت الواو وسكنت العني فبقيت         " فَعولُن  " سقط السبب اخلفيف من     

  " .فَعو" ودخل احلذف على العروض فبقيت " فَع " التفعيلة 
  :العروض ازوءة والضرب ازوء : الشكل اخلامس 

  :لشاعر  
   ــهور ــى شـ ــاعات لَيلـ   أَسـ

<    ××<  | ××<    |   ××  
 فَعـــولُن / فَعـــولُن /  فَعـــولُن  

  

 ــدور ــولي يـ ــلُ حـ     ٢أَمِ الَّليـ
<    ××<   |   ××<    |××  

 فَعـــولُن / فَعـــولُن / فَعـــولُن  
  :العروض ازوءة احملذوفة والضرب املقصور : الشكل السادس 

  :للمؤلف 
  بِـــالدي بِـــالد الْفـــدا   

<     ××<   |    ××<    |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو  / فَعـ   فَعـ

  

ــزالْ   ــساحاتها ال يـــ   بِـــ
<     ××<   |  ××<    |×>  

 فَعـــولُن / فَعـــولْ  / فَعـــولُن  
ودخل القصر على الضرب فبقيـت التفعيلـة            " فَعو  " دخل احلذف على العروض فبقيت      

  " .فَعولْ " 
  : حملذوف العروض ازوءة احملذوفة والضرب ازوء ا: الشكل السابع

  :أبو فراس احلمداين  
  ـــــــــــ

   .٢٨٦ص   . ٦ج /  ـ العقد الفريد ١

   .٢٥٠ص  .  ـ العروض ٢
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٣٢٦

٣٢٦

ةلْـــدلـــى بـــي عل كَـــمو  
<     ××<    |   ××<    |×  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو / فَعـ   فَعـ
  

 ربعتــس ــاٌء ومـــ      ١بكـــ
<     ××<   |    ××<    |×  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو  / فَعـ   فَعـ
  " .فَعو " دخل احلذف على العروض والضرب فبقيت التفعيلة 

  :العروض ازوءة احملذوفة والضرب ازوء األبتر : الشكل الثامن 
  :أبو احلسن حممد بن الوزير احلافظ  

ــضةٌ   ــفَلُه فــــ   وأَســــ
<×<   |     <    ××<    |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو / فَعـ   فَعـ
  

 ــن ــاله مـ ــوهروأَعـ   ٢ جـ
<     ××<   |    ××      |×  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــع  / فَعـ   فَـ
، ودخـل   "فَـع   " الضرب هنا نفس ضرب الشكل الرابع دخل عليه البتر فبقيت التفعيلة            

  " .فَعو " احلذف على العروض فبقيت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٥٣ص .  ـ الديوان ١
   .٥٠٧ص   . ١ ج / ـ يتيمة الدهر ٢
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٣٢٧

٣٢٧

  أمثلة حملولة
  :فهد أبو خضرة   . د 

ــاطري    ــي خ فو ــر مت ــهور ش  
< ××<  |×<  | < ××<   |×  

 فَعــولُ / فَعــولُن / فَعــو/ فَعــولُن   
ــصبا   ــمِ ال ــضرارٍ كَحلْ نُ اخــو   ولَ

< ××<   | ××<  | ××<  |×  
 فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــو / فَعــولُن  

ــاغَى الطُّ ــضانِه تنـ ــور بِأَحـ   يـ
< ××<  |×<  | < ××<   |×  

 فَعــولُ / فَعــولُن / فَعــو/ فَعــولُن   
    ــه فاسقِ أَنرــش ــن ال م ــب   غَري

< ××<  |  ××< |  ××<  |×  
 فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــو/ فَعــولُن   

ــستلْهِما    ــه مـ ــلُ عينيـ   ينقِّـ
<×<  | < ××<  |  ××<  |×  

  فَعــو  / فَعــولُن / ن فَعــولُ/ فَعــولُ 
  

ــاطرِ    ــا الْع رِهفَج ــن م مــسائ ن  
<×<  | < ××<  | ××<   |×  

   فَعــو/ فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــولُ 
ــاطرِ   ــحوِها الْم ــي ص ف ــرِف   يرفْ

<×<  | <  ××< |  ××<  |×  
  فَعــو / فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــولُ 

ــن شــاعرِ  ع ــات ــروي الْحكاي تو  
<× ×<  | ××<  | ××<   |×  

 فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــو/ فَعــولُن   
  تعــد خطــى لَيلــه الــساهرِ      

<×< | <  ××<  |  ××<  |×  
   فَعــو/ فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــولُ 

ــربِ كَالْحــائرِ الْغقِ ورــش    ١رؤى ال
< ××<  | ××<  |  ××<  |×  

 فَعــولُن / فَعــولُن /فَعــو   / فَعــولُن  
  :السياب  

  عيـــــونٌ وراَء الْمـــــدى 
<     ××<   |    ××<    |×  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو  / فَعـ   فَعـ
ــطًا    ــسنا باسـ ــوق الـ   دفـ

<     ××<   |    ××<    |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو  / فَعـ   فَعـ

  

  تنـــام وترجـــو الْغـــدا  
<×<   |    <    ××<     |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو  /فَعـ    فَعـ
  َألحلـــى رؤاهـــا يـــدا    

<    ××<   |   ××<      |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو / فَعـ   فَعـ

  ـــــــــــــــــــــــ

   .٢٠٦ص  . ١ج /  ـ األعمال الشعرية ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٢٨

٣٢٨

ــا   ــتجبِلُها واقعــــ   ســــ
<×<   |     <   ××<      |×    

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو  / فَعـ   فَعـ
 ــت ــا جنــ ــر عمــ   يكَفِّــ

<×<<    |       ××<      |×  
ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو/ فَعـ      فَعـ

  :للمؤلف 
  سرى الْقَلْب يـشتار معـسولَ ينـعِ        

< ××<  | ××< | ××<  |××  
  فَعولُن /   فَعـولُن /   فَعـولُن /  فَعـولُن

ــى   ــة حتـ ــه بِالْبالغَـ   ويعجِنـ
<×< | < ××<  |×< | <××  

   فَعـولُن   /فَعـولُ   / فَعـولُن   / فَعولُ  
ــذْبا   عا وــو ــسمع حلْ ــه ال مطْعيل  

<×< | < ××<  |  ××<|××  
  فَعـولُن / فَعـولُن   / فَعـولُن   / فَعولُ  

  

  نقيـــا كَـــذَوبِ النـــدى  
<     ××<   |    ××<     |×  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو/ فَعـ     فَعـ
ــردى     ــا الـ ــصور طَواهـ   عـ

<     ××<    |    ××<    |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو   / فَعـ   فَعـ

  ك
  مــن الْحــرف يغمــر آكــام ســلْعِ 

< ××< |×< | <  ××<  |××  
  فَعـولُ   / فَعولُن /   فَعـولُن / فَعـولُن   

  يجــوز الْحنــاجِر مــن غَيــرِ دفْــعِ 
< ××< |×< | <  ××<  |××  

  فَعـولُ   / فَعولُن /   فَعـولُن / فَعـولُن 
  الـص فَظَهحيعِ       وـمـي إِثْـرِ سف رد  

<×< | < ××< |  ××<  |××  
  فَعـولُن / فَعـولُن   / فَعـولُن   / فَعولُ  

  

  :أبو احلسن حممد بن الوزير احلافظ  
ــلْ    ــم يطُـ ــقٍ لَـ   وذي عنـ

<×<   |     <    ××<    |×  
ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو/ فَعـ     فَعـ

  ومتنـــينِ قَـــد حـــصرا    
<      ××<   |×   |   << ×  

 ــولُن ــولُ / فَعـ ــو   / فَعـ   فَعـ
  

 رقْــــصي لَــــمو ــــهلَيع  
<×<   |     <    ××      |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــع/ فَعـ    فَـ
      رـــصنرِ الْخلـــى قَـــدع  

<×<    |     <   ××      |×  
ــولُ  ــولُن / فَعـ ــع / فَعـ   فَـ

  ــــــــــــ
   .٢٤٥ – ٢٤٤ص   . ٢ج / الديوان  ـ ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٢٩

٣٢٩

ــد زا ــمرِه    وقَـ ــي ضـ   د فـ
<     ××<   |    ××<    |×  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو  / فَعـ   فَعـ
ــضةٌ    ــفَلُه فــــ   وأَســــ

<×<   |     <    ××<    |×  
ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو  / فَعـ   فَعـ

  بعثْــــت بِــــه معــــِسرا  
<×<   |     <    ××<    |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو/ فَعـ      فَعـ
ـــدهأَنْ ي وال غَـــرالْــــ  و ي  

<     ××<   |    ××<    |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو    / فَعـ   فَعـ

  

  
  
  
  
  
  
  

*  
  }م { 

   رمــض ــرسِ الْمـ ــى الْفَـ   علـ
<×<   |     <    ××      |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــع  / فَعـ   فَـ
    رهـــوج ـــنم ـــالهأَعو  

<     ××<   |    ××      |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــع  / فَعـ   فَـ

  لَــــى ملــــك موســــر  إِ
<×<   |     <    ××      |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــع/ فَعـ       فَـ
 ــر ــى الْمكْثـ ــمقلُّ إِلَـ      ١ــ

<×<    |     <   ××      |×  
ــولُ  ــولُن / فَعـ ــع  / فَعـ   فَـ

  :أبيات من شواهد  العروض 
ــالي     ــأْمنن الَّليــ ــال تــ   فَــ

<     ××<   |   ××<     |××  
ــولُ ــولُن / ن فَعـ ــولُن  / فَعـ   فَعـ

   ــن ــا مـ ــا ربنـ ــت يـ   تباركْـ
<     ××<   |   ××<     |××  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــولُن  / فَعـ   فَعـ
  حاتــال ــى صـ ــسب الْفََتـ   وحـ

<     ××<   |   ××<     |××  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــولُن  / فَعـ   فَعـ

  

ــالَى    ــالي حبــ   فَــــإِنَّ الَّليــ
<     ××<   |×   ×<     |××  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــولُن  / فَعـ   فَعـ
  إِلــــه عظـــيمِ اَأليـــادي      

<     ××<   |   ××<     |××          
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــولُن / فَعـ   فَعـ

  ــود ــق الْخلـ ــونُ طَريـ      ٢تكـ
<×<   |     <   ××<     |××  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــولُن / فَعـ   فَعـ
  ــــــــــــ

   .٥٠٧ص   . ١ج / ر يتيمة الده ـ ١
   .٢٥٠ص  .  ـ العروض ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٣٠

٣٣٠

  :ابن بسام  
ــرٍ   ــا جعفَــ ــأَلْت أَبــ   ســ

<×<   |     <    ××<     |×  
ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو / فَعـ   فَعـ

 لَــــه عــــاجِالً    : فَقُلْــــت  
<×<   |     <    ××<     |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو   / فَعـ   فَعـ
  

  رــص ــدي تقْــ ــالَ يــ   فَقــ
<×<    |    <×    ×<     |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو  / فَعـ   فَعـ
ــــذْكُركــــونُ كَمــــا ت١ي   

<×<    |    <   ××<      |×  
ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو  / فَعـ   فَعـ

  :حنا أبو حنا  
  هبِيـــعيـــا ش ـــكبـــي أُحَألن  

<  ××< |×< |  <  ××<  |×  
 فَعــولُ / فَعــولُن / فَعــو / فَعــولُن  

ـ       عد ـبحم ـنم كَمـوى   والْه ي  
<  ××< |  ××<  | ××<  |×  

 فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــو  / فَعــولُن  
  

  هيحــض ــاتي للتـ ــذَرت حيـ   نـ
<×<  | <×<  | < ××<   |×  

ــولُ  ــولُ / فَع ــولُن / فَع ــو / فَع   فَع
ــهــي زاوِيف نــبالْج ــه    ٢تــوارى بِ

< ××<  |  ××< |  ××<  |×  
 فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــو / فَعــولُن  

  :مسيح القاسم  
 خورأَنــــا كَالــــص نيــــدع  

<     ××<    |  ××<    |×>  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــولْ/ فَعـ     فَعـ

  ــــسورقــــاسٍ أَنــــا كَالنو  
<     ××<   |   ××<    |×>  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــولْ  / فَعـ   فَعـ
   ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــصرها  ــاولوا عـــ    إِذا حـــ
<     ××<   |    ××<     |×  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو/ فَعـ   فَعـ
ــا  ــاولوا قَهرهـــ     ٣إِذا حـــ

<     ××<    |   ××<     |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو/ فَعـ   فَعـ

   .٣٠٢ص   . ٤ج /  ـ مروج الذهب ١
  .يف انظر عيوب القوا. القافية األوىل  غري مؤسسة والثانية  مؤسسة  . ١٠٣ص  . نداء اجلراح  ـ ٢
   .   ٣٩٢ص   . ١ج /  ـ األعمال الناجزة  ٣
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٣٣١

٣٣١

  :حممد أبو صاحل  
    ــرور ــذا الْغ ــر ه كَبــاذا الت   لم

< ××<  |×< | <  ××< |×<  
  فَعـولُ   / فَعولُن /   فَعـولُ / فَعـولُن   

  ــذاب ــي ع ــرود ولَيل مي شــو فَي  
< ××< | ××<  | ××<  |××  

  فَعولُن /   فَعـولُن /   ـ / فَعـولُن    ولُنفَع
ــي   ــةُ روح ــزداد حرقَ ــسيلُ فَت ي  

<×< |  < ××| <× <|  <××  
   فَعـولُن / فَعـولُ   / فَعـولُن   / فَعولُ  

 ــود ــرام الْوج ــت غَ ــأَني حملْ   كَ
< ××<  |×< | <  ××< |×<  

  فَعـولُ   / فَعولُن /   فَعـولُ / فَعـولُن  
  

ــا     ــذا الْجف ــر ه بجــذا الت   وه
< ××<  |×<  | <  ××  |<×  

 فَعــولُ / فَعــولُن / فَعــو/ فَعــولُن   
ــا     ــي غَف تنجــى و ــي عل   ودمع

< ××<  | ××<  |×<   | <×  
ــولُن ــولُن / فَع ــولُ / فَع ــو / فَع   فَع

  فَهالَّ مـن الـدمعِ جمـري انطَفـا         
<××  | <××  | <××  |  <×  

 فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــو / فَعــولُن  
  ع موفا الـنفـى      جـا اكْتنِي ، بِذا م١ي   

<  ××< |  ××< |  ××<  |×  
 فَعــولُن / فَعــولُن / فَعــو  / فَعــولُن  

  :أبو العالء املعري  
  مــال ــائر الظَّــ ــا الْجــ   أَنــ

<     ××<    |    ××<     |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو  / فَعـ   فَعـ

     ــة ــن يقْظَـ ــك مـ ــا لَـ   فَيـ
<×<   |     <   ××<       |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو   / فَعـ   فَعـ
  

   مبِــــي  عــــال  اليــــومو  
<     ××<   |    ××<      |×  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو/ فَعـ    فَعـ
مي  بِهــــا  حــــال٢كَــــأَن   

<     ××<   |    ××<      |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو / فَعـ   فَعـ

  ـــــــــــــ
   .٥٥ص  . ليل ليس له آخر  ـ ١
   .١٤٢٣ص   . ٣ج /  ـ اللزوميات ٢
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٣٢

٣٣٢

  :للمؤلف 
  بِــــالدي جمــــالٌ زهــــا 

<      ××<  |    ××<      |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو   / فَعـ   فَعـ

ــسنا   ــد الــ ــلِّ فَريــ   وكُــ
<×<   |     <    ××<      |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو / فَعـ   فَعـ
ــدا     ــالد الْفــ ــالدي بِــ   بِــ

<      ××<   |    ××<     |×  
 ــولُن ــولُ/ فَعـ ــو / ن فَعـ   فَعـ

  ولَـــن ينتهـــي فَاســـمعوا    
<      ××<   |    ××<     |×  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو / فَعـ   فَعـ
  : لشاعر  

  نـــــديِمي ال تــــــسقنِي 
<×<   |      <    ××<     |×  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــو/ فَعـ   فَعـ
ــسا ــها أَطْلَـــ   ودع كَأْســـ

<      ××<   |    ××<     |×  
 ــولُن ــولُ/ فَعـ ــو/ ن فَعـ   فَعـ

  

  بِكُــــلِّ  يتــــيمِ  الْمثــــالْ 
<×<   |     <   ××<     |×>  

ــولُ  ــولُن / فَعـ ــولْ  / فَعـ   فَعـ
  وكُــــلِّ عزيــــزِ الْمنــــالْ  

<×<   |     <   ××<     |×>  
ــولُ  ــولُن / فَعـ ــولْ/ فَعـ   فَعـ

  بِـــــساحاتها ال يـــــزالْ  
<     ××<  |    ××<     |×>  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــولْ/ فَعـ    فَعـ
  إِلَـــى أَنْ تعـــود الرحـــالْ   

<     ××<  |   ××<      |×>  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــولْ   / فَعـ   فَعـ

  ك
ــي   ــو الْهنِ فَه فرــص ــوى ال س  

<      ××<   |    ××<     |×  
 ــولُن ــولُن / فَعـ ــو/ فَعـ   فَعـ

ــي   ــع دنِـ ــسقنِي مـ   ١وال تـ
<      ××<   |   ××<      |×  

 ــولُن ــولُن/ فَعـ ــو / فَعـ   فَعـ
  

  
  

  ــــــــــ
   .٦١ص  . ١ ـ خزانة األدب ، البن حجة احلموي ، ج ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٣٣

٣٣٣

  أمثلة غري حملولة
  :لبيد بن حاجب بن زرارة 

ــدينِ  ــي بِاالثْمـ ــاولَ لَيلـ   تطـ
  وقَد شـيب الـرأْس قَبـلَ الْمـشيبِ        
 هــاد ــةَ إِذْ قـ ــوى عتيبـ   كَمهـ

  :إبراهيم طوقان 

 طْبإِلَــى الــش هثْــرتنيِ إِلَــى ن  
   هــر بــا ع ــات لَن ــي الْحادث فو  
  هــذْر ــو ع ــي أَب طــثُ الْم   ١حثي

ــشهدا   الْم رــض ح ــن مــا ل   هنيئً
ــودا    اَألس ــر جــلَ الْح قَب ــن مو  

  :أبو العالء املعري 

 مــر ــة ذاك الْحـ ــاف بِكَعبـ   وطـ
  لَمــت ــا اس لَم كْنــر ــه ال     ٢وظَلَّلَ

ــي   ــةً تعلَمــ ــي وقْفَــ   قفــ
   ــة ــن لَوعـ ــت مـ ــا قُلْـ   فَمـ

  :حممود الصح 

ــلَمي  ــلَّموا فَاســـ   وإِنْ ســـ
ــمِ  ــا لَـ ــا يـ ــي بِنـ   ٣* أَلمـ

  سكَبت ائْتالقَك في الــروحِ عـذْبا       
 هيهتــشهــو كَمــا نزي ــريالْخ بِــك  
ــعاعا   ــضي ش مي ــك لٌ بِكَفَّيهــس   فَ

ــع  ــي ش ــلْ ف هــونٌ و   اعك إِالَّ عي
  :عمر بن أيب ربيعة 

  فَطرنـــا قُلوبـــا تعـــانِق قَلْبـــا  
ــا   طْبر دــر غي ــاة ــصن الْحي   وغُ
  إِلَى أَين خـذْنِي مـع الْحـب حبـا          

ــا  بردو ــال ــارِي فُ ــضيُء انتظ ٤ت    

    ــه بكي حــت أَش ــن م ــِسي   بِنفْ
 طَ أَعخــس ــن إِنْ تـ ــه   ومـ   تبتـ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٠٢ص   . ٥ج / معجم البلدان  ـ ١
   .١٩٣ص  . الديوان  ـ ٢
: لَـمِ   * . ١٥٠٧ص   . ٣ج /  ـ اللزوميـات   ٣

  .ترخيم مليس 
   .٤٣ص  . فوق أيامي وظلي  ـ ٤
   .١٠١ص  . الديوان  ـ  ٥

  ومن إِنْ شـكا الْحـب لَـم يكْـذبِ          
   ٥ يرنِـــي ســـاخطًا يعتـــبِوإِنْ
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٣٤

٣٣٤

  :إبراهيم الغرناطي 
  لَعمـــرك مـــا ثَغـــره باســـما 
ــسكرا    م ــه ــن ريقُ ــم يكُ ــو لَ   ولَ

  

    ــب ــب العـ ــه حبـ   ولكنـ
       ارِبالـش ـهلوح ـنم ١لَما طـاف    

  :عبد الرحيم العباسي  
    ــه ــر ذَنبــ ــاك اغْتفــ   أَخــ

 ــى ع ــطِّ علــ ــه   وغَــ   يبِــ
  ـــــهقْويِمت ـــــتمإِنْ رو  

  :ابن الصيقل اجلزري 

  وســــامح إِذا مــــا هفــــا 
ــا  ــد الْوفـ ــه عهـ ــدم منـ   يـ
  ٢تجِــــد وده قَــــد عفــــا

  ــالة ــسم الْفَ ــصالة وطَ ــسم ال حو  
ــب الْبحــورِ  خــورِ و ــلْب الْحب سو  
ــدينِ   ــلُّ الْم شــدينِ و ــلُ الْخ تخو  

نــيمِ  و ــلُّ الْحم عــيمِ و ــلُ الْحم ه  
   ــوِي الْه رــي ضو ــوِي الْه رــي سو  
ــابِ   ــن الرب طَعــابِ و ــن الرب ظَعو  
  ــان ــرق الْجِن حو ــان ــق الْجن شو  

  أَقَـــلُّ مـــصابا علـــى عائـــلٍ     
  :أمحد شوقي 

    ــد الْكَم ــم هو الةــو ــم الْ هوو  
ــورِ و ــب النح جو دــس الْح ــب ح  

   دــس ــلُّ الْج ســدينِ و ــلُّ الْع سو  
     دبــس ــلُّ ال ــيمِ وفَ ــلُّ الْحم   وغَ
    دنــس ــور ال مو يلــو ــور الْ جو  
  ــد ــن الْخلَ هوــابِ  و ــن الرب ضو  
  ــد ــق الْجلَ حمو ــان ــرق الْجن خو  

   ــدقَع ــدبِج  يــامالْق ــروم٣ي   

  
  

  ـــــــــــ
   .٦٨ص   . ٣ج / معاهد التنصيص على شواهد التلخيص  ـ   ١
   .٣٦٢ص  . ١ج . م . ن  ـ ٢
اَلْعرق ـ  : اَلْماُء الْحار ـ الثَّانِيةُ  : اَلْعداُء ـ اَلْحميم اُألولَى  : اَلْعدين  . ( ٤٩٢ ـ  ٤٩١ص  .  ـ املقامات الزينية  ٣

جمع الربى وهـي النعمـةُ ـ    : الرباب  الَّليلُ ـ : اَلْوِهاد الْغامضةُ من اَألرضِ ـ اَلْهوِي  : ي الصديق ـ اَلْهوِ: الثَّالثةُ 
 بابالر : بابـ الر حابنانُ : اَألصـ اَلْج اسـ الْجِنانُ : الن بالثَّو : ةنج عمديقَة " جنانُ " حاَلْج :اَلْقَلْب. (   
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٣٥

٣٣٥

ــريي    ــي وأَمـ   أَبِـ
ـــ   ــلْ كُلْ ن ــد محم  
ـــ   ــالي أَلومـ   ومـ

  

  ك
  }م { 
  }م { 

   ــن ــوَء ظَ ــى س   كَف
  ـلَ مـا شئْت منـي      

  ١ـك والـسم فَنـي    
  :فدوى طوقان  

               ــوع ــاتي دمــ حيــ
  قـــــــــــوشو  
  حياتي ، حياتي أَسـى كُلُّهـا       

  لى اَألرقى عبيى   سدص هنضِ م
               ــوع ــاتي دمــ حيــ

                      قـــــــــــوشو
ــشجونْ   ــلِ الــ   بِلَيــ

تمر أَمـامي كَحلْـمٍ سـرى          
    مادالــر لْفخ نارِي جعرفَت  
  ــنني ــوعِ الْحــ   دمــ

     
  

  ك
ــعرٍ ــوانُ شـ   وديـ

  ك
  ك
  ك

ــعرٍ ــوانُ شـ   وديـ
  
  
  
  

  
  
  

  

    ــوع ــب ولــ               وقَلْــ
                         ــود وعـــــــــ

إِذا مـا تالشى غَـدا ظلُّهـا            
يردد صـوتي هنـا منـشدا            

                   ــوع ــب ولــ وقَلْــ
                      ــود وعـــــــــ

وعمــــقِ الــــسكونْ                
طُيوف أَحباي تحت الثَّـرى     

رِقغيموعِ وِسادي   ولُ الديس   
لـــــــــنيإِىل راح  

الُّلحود ظَالم مطَواها ووض٢م  
  
  
  

  انتهى الكالم على حبر املتقارب يليه املتدارك
  
  

  ــــــــــ
  . ـ مسرحية علي بك الكبري ٣٠١ص  . ٧ج /  ـ املوسوعة الشوقية ١
  .وقد خالفنا ترتيب الديوان  . ٤٧ ـ ٤٦ص  .  ـ الديوان ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٣٦

٣٣٦

   املتداركحبر
  :املفتاح 

  أَدرك الــشعر مــن بِالْخليــلِ اقْتــدى 
×<  ×  |×< × |×< ×  |×<×  

  لُنفـاع /  لُنفاع /   لُنفـاع /  لُنفـاع  
  

  لُنفـاع /  لُنفاع /   لُنفـاع /  لُنفـاع  
×<  ×|×<  × |×<  ×  |×<×  

  لُنفـاع /  لُنفاع /   لُنفـاع / لُنفـاع  
 قول حمكم يف سبب تسميته ، ومل يرد عن اخلليل ما يشري إىل سبب التسمية ، لكن                  مل يرد 

وردت يف شأن هذا البحر آراء عدة ، أحدها أن اخلليل مل يعرف هذا البحـر ، وتـدارك                   
  .األخفش عليه ، ووفق هذا الرأَي فاألخفش صاحب هذا البحر 

هذا هو البحـر الـذي مل       : " قال  يف حديثه عن املتدارك      / ٣٣٤ص    . اية الراغب   / ويف  
  " .يذكره اخلليل وتداركه غريه ، وهلذا مسي املتدارك 

إن اخلليل عرف البحر وأتى بشواهد تدل على معرفته بـه ، ومل             : وورد رأي آخر يقول     
وإمنا سئم اخلليل مـن     ) راجع شرح الدائرة اخلامسة يف ملحق الدوائر        ( يتدارك األخفش   

كه ، ولغرابة هذا البحر ، تعددت أســماؤه ، فهـو املتـدارك ،               هذا البحر لغرابته فتر   
واخلبب ، واحملدث ، وضرب الناقوس ، والغريب ، والـشقيق ، واملتقـاطر ، واملتـداين                 

يكاد يغيب ، " املتدارك " غري أن االسم الشائع ـ اخلبب ـ  لدرجة أن اسم   .  واملتسق 
متفـاعلَتن  [  وتفاعيله عنـده     ١رب  وقد شك حازم القرطاجين يف أن اخلبب من وضع الع         

  نلَتفاعتونرجح أن التسمية جاءت من قافية املتدارك اليت حتوي متحركني بني           .  ٢ ] ٢×م
  ) . نْ علُـفا ( الوحيدة اليت بني ساكنيها متحركان ) فاعلن ( ساكين القافية ، و 

ل على الـمتدارك ، ممـا   ، وقد ورد شعر للخلي     ٣" الركض  " أما الزخمشري  فذكره باسم    
  :يعين أنه عرف الوزن ومل يـجهله ، وبالتايل مل يتدارك األخفش عليه شيئا 

  :قال اخلليل 
  ـــــــــــ

   . ٢٤٣ص . ـ  منهاج البلغاء ١
   .٢٢٩ص . م .  ـ ن ٢
   . ١٢٩ ـ ١٢٨القسطاس فـي علم العروض ، للزخمشري حممود بن عمر ،  ص  ـ  ٣
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٣٧

٣٣٧

   فَلََـــد بخلُـــواســئلُوا فَـــأَبوا 
  أَبكَيــت علــى طَلَــلٍ طَربــا   

  

  فَلَبِــئْس لَعمــرك مــا فَعلُــوا   
  ١فَـــشجاك وأَحزنـــك الطَّلَـــلُ

  }أَوقَفْـت علـى طَلَـلٍ طَربـا       { : صدر البيـت الثـاين يف أغلـب املـصادر ورد            
  :وقال اخلليل كذلك  

    ــني مفعتــسو يــرمهــذا ع  
ـ  ــانهوا عمـ ــشى فَ ــي أَخ ا إِنر  

  لَــيس الْمــرُء الْحــامي أَنفًــا   
  

ــي    لِ الْقاضــض ــد الْفَ نع ــد يز  
ــي  ــادي الْماض ــث الْع لَ الَّليــو ص  
ــي   اضالر ميــض ــرِء ال ــلَ الْم   ٢مثْ

  :وقال األثاري القرشي يف حديثه عن املتدارك ، يف ألفيته 
 ــع ــلِ م يالْخ ــض ــدارك وركْ تمو  

ثٌوــد ــاطرمحـ ــب ومتقـ    خبـ
 ــِسق تالـم ــه ــولُ في ــضهم يق عبو  

  

 عــر تخالْم ــم ــبِ ثُ ــقيقٍ الْغري ش  
بــلِ اَألد ــدى أَه ــزابٍ لَ يم ــر   وقَطْ
 ــق فتعِ الْمــر ــاَءت لفَ ــا ج   ٣وكُلُّه

  :ويتابع إىل أن يقول 
  وشذَّ قَطْع فـي الْقَـريضِ حـلَّ فـي         

  

  ٤قَـد قُفـي   " سعيد  "  وهذا عن    حشوٍ
، مما يدل على أن املتـدارك عنـد         " األخفش  " هنا هو ، سعيد بن مسعدة       " سعيد  " و  

فقد وضعنا له مفتاحـا     ،  نظرا ألن تفاعيل البحر ختتلط أيضا       . األثاري ، صاحبه األخفش     
  :آخر جيمع أشكال فاعلُن كافة 

 نُ الْعزــو ــدارك الْ تــي الْم فــب ج  
  

   لُــنفَع لُــنفَع لُنــلُ فــاعفاع  
فـي الكتاب الثاين ، وباالمكـان      " اجلامع املختلف   " ذكرناه أيضا مع شرح فـي وزن       

  .مراجعته هناك 
  ـــــــــــــ

   .٣٥٣ص  . شعراء مقلون  ـ ١
   . ٣٤٨ص  . شعراء مقلون  ـ ٢
   .١١٢ ـ ١١١  ـ   الوجه اجلميل يف علم اخلليل ، لآلثاري القرشي ،  ص٣
  . ـ  ن م ونفس الصفحة ٤
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٣٨

٣٣٨

  :ما يعتري تفاعيل البحر 
يدخل عليها اخلنب ، التشعيث والقطع ، فنتيجتهما واحدة رغم أن كال منهما يقع علـى                

  .حرف غري اآلخر ، ويدخل اجلب ، التذييل ، الترفيل 
  : هلذا البحر تسعة أشكال 

  . ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح ١
  . املخبونة والضرب املخبون  ـ العروض٢
  . ـ العروض املخبونة والضرب املقطوع ٣
  . ـ العروض ازوءة الصحيحة والضرب ازوء الصحيح ٤
  . ـ العروض ازوءة املخبونة والضرب ازوء املخبون ٥
  . ـ العروض ازوءة املخبونة والضرب ازوء املقطوع ٦
  .ضرب ازوء املذيل  ـ العروض ازوءة املخبونة وال٧
  . ـ العروض ازوءة املخبونة والضرب ازوء املرفل ٨
  . ـ العروض والضرب املقطوعان ، وتشعيث تفاعيل البيت كافة  ٩

هذا الشكل األخري ميكن جعله مستقال وجعله جمزوءا ، ويضيف أشكاال أخرى عديـدة ،               
ريا فـي هذا الوزن ، لدرجة أن       لكن فضلنا التوقف عند هذا العدد ؛ وهناك من توسع كث          

  .شكلني أو ثالثة ميكن أن ختتصر يف شكل واحد 
  .وسنرى مدى اعتماد الزجل على هذا الشكل األخري من املتدارك وارتباطه به 
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٣٩

٣٣٩

  : الشكل األول ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح 
  :لشاعر  

  الــصديق الــصدوق الَّــذي يرتجــى 
×<  ×  |×< × |×< ×  |×<×  

  لُنفـاع /  لُنفاع /   لُنفـاع /  لُنفـاع  
  

   ١في الْملمات قَد ال يرى فـي الْمـالَ        
×<  × |×< × |×<  ×  |×<×  

  لُنفـاع /  لُنفاع /   لُنفـاع / لُنفـاع   
  .صحيحة " فاعلُن " مجيع تفاعيل البيت 

  :ن الشكل الثاين ـ العروض املخبونة والضرب املخبو
  :للمؤلف 

ــدررِ  ــن ال م ــساط ــي بِ ا فمســاه  
×< ×  |×<  × |×<  ×<< |×  

 لُنفــاع / لُنفــاع / لُنفــاع / لُــنفَع  
  

ــصورِ    ــةَ ال عوــي ر ــا يجتل   غارِقً
×<  × |×<  × |×<  ×<< |×  

 لُنفــاع / لُنفــاع / لُنفــاع /  لُــنفَع  
  .وسلمت باقي التفاعيل " فَعلُن  " العروض والضرب دخل عليهما اخلنب

  :الشكل الثالث ـ العروض املخبونة والضرب املقطوع 
  :لشاعر  

 هصـــانِع ـــرِكثَغقـــالَ ل قَـــد  
    ××<< | ×<< |  ×<<  |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  

 "  ثَرــو ــاك الْكَـ ــا أَعطَينـ   ٢"إِنـ

   ××   |  ××  |   ×× |××     
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ

مجيع تفاعيل العجز شعثت ، وتفعيلة الضرب جاءت مقطوعة ، كـذلك التفعيلـة األوىل               
  .فـي البيت شعثت ، والثالث الباقية ، مبا فيها العروض خبنت 

  :الشكل الرابع ـ العروض ازوءة احلحيحة والضرب ازوء الصحيح 
  :لشاعر  

  
  ـــــــــــــ

   . ٢٧٦ص  .  ـ  العروض ١
  .سورة الكوثر  / ١تضمني اآلية رقم / ما بني القوسني  . ٣٠٦ص  .  ـ العروض ٢
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٤٠

٣٤٠

    ــم ــا ذا أَلَـ ــن خطْبنـ   إِنْ يكُـ
×<     ×   |×<   ×     |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن / فـ   فـ
  

  َأللَـــما لصـــابِر ١فََألكُـــن   
×<     ×   |×<   ×     |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن / فـ   فـ
  .جاءت مجيع تفاعيل البيت ساملة ، وال يشترط ورودها صحيحة يف احلشو 

  :الشكل اخلامس ـ العروض ازوءة املخبونة والضرب ازوء املخبون 
  :للمؤلف 

ــا دولُ   ــات يـ ــا حكومـ   يـ
×<    ×    |×<   ×<<   |×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــن فَ/ فـ   علُـ
  

ــِسلُ     ــدمِ نغتـ ــن بِالـ   نحـ
×<     ×<<   |  ×<<    |×  

 لُنــاع ــن / فـ ــن  / فَعلُـ   فَعلُـ
  : ومما خبنت تفاعيله كافة 

  :لشاعر  
  أَوقَفْـــت علـــى طَلَـــلٍ   

<<    ×<<   |    ×<<   |×  
 ــن ــن / فَعلُـ ــن  / فَعلُـ   فَعلُـ

  

   ٢فَـــــشجاك وأَحزنكَـــــا
<<     ×|<<     ×<<    |×  

 ــن ــن / فَعلُـ ــن / فَعلُـ   فَعلُـ
  :واضح أن الشاعر حذف من بيت اخلليل ، كلمة من الصدر وكلمة من العجز 

  أَوقَفْــت علــى طَلَــلٍ طَربــا   
<<  ×<< |  ×<< | ×<<  |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ
  

ــلُ  ــك الطَّلَـ ــشجاك وأَحزنـ   فَـ
<<  ×|<<   ×<<  | ×<< |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ
  .} أَبكَيت على طَلَلٍ طَربا { وذكرنا أن بيت اخلليل ورد بصيغة 

  :الشكل السادس ـ العروض ازوءة املخبونة والضرب ازوء املقطوع 
  :للمؤلف 

  
  ــــــــــــ

  ١١٧ ـ املفصل ، ص  ١
   .٢٨٦ص .  ـ العروض ٢
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٤١

٣٤١

   هعرــص ــا بِمـ ــا علمنـ   مـ
×<    ×    |×<   ×<<   |×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــن  / فـ   فَعلُـ
  

ــلْ    ــنِ الْقاتـ ــا مـ   أَو علمنـ
×<     ×   |×<   ×     |××  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــن / فـ   فَعلُـ
  " .فَعلُن " وتقرأ " فاعلْ " دخل القطع على الضرب فبقيت التفعيلة 

  :لسابع ـ العروض ازوءة املخبونة والضرب ازوء املذيل الشكل ا
  :للمؤلف 

  ــرِد ــروض ال غَـ ــر الـ   أَقْفَـ
×<    ×   |×<    ×<<   |×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــن  / فـ   فَعلُـ
  

  ــشيد ــصانِه بِالنـ ــوق أَغْـ   فَـ
×<    ×  |×<   ×   |×<×>  

 لُنفــاع / لُنالنْ/ فــاعفــاع  
والتذييل زيادة حرف ساكن ، ولو      " فاعالنْ  " ل على الضرب فصارت التفعيلة      دخل التذيي 

  .فهذا هو الشكل الثامن من البحر " النشيد " حركنا آخر كلمة 
  :الشكل الثامن ـ العروض ازوءة املخبونة والضرب ازوء املرفل 

  ــرِد ــروض ال غَـ ــر الـ   أَقْفَـ
×<     ×   |×<   ×<<   |×  

ــاع ــاعلُن / لُن فـ ــن / فـ   فَعلُـ
  

  ــشيد ــصانِه بِالنـ ــوق أَغْـ   فَـ
×<    ×  |×<   ×   |×<××  

 لُنــاع ــاعلُن / ف ــاعالتن / ف   ف
  :، وهذا مثال آخر "النشيد " الحظ هنا مل نفعل سوى حتريك آخر كلمة 

  :للمؤلف 
  مــــا لعينِــــك غــــائرةً  

×<     ×<<   |   ×<<   |×  
لُنــاع ــن  / فـ ــن / فَعلُـ   فَعلُـ

  

ــا      ــر رفَّـ ــك يكْثـ   ولجفْنِـ
<<    ×<<  |   ×<<   |××  

 ــن ــن / فَعلُـ ــن  / فَعلُـ فَعالتـ
  .الشكل التاسع ـ التشعيث يف التفاعيل كافة ، والقطع يف العروض والضرب 

  : اخلليل  
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٤٢

٣٤٢

  ــن ي مفعتــس و يــر مــذا ع   ه
   ××  |  ××   |  ××   |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  

ــي  لِ الْقاضــض ــد الْفَ نع ــد ي١ز  
   ××  |  ××   | ××    |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  :أبو العتاهية  
  ــرِب ــت يطْ يــي ب ــم الْقاض ه  

   ××   |  ××  |   ××  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/فَعلُ    فَعلُ

  

 ــب ــا عوت ــي لَم ــالَ الْقاض     ٢ ق

   ××  |   ××  |   ××  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  :حممود دسوقي 
ــبرا  ــبرا " صـــ   " صـــ

               ××          |××  
 ــن ــن  / فَعلُــــ   فَعلُــــ

  عيــــــشا مـــــــرا     
               ××          |××  

فَع ــن ــن / لُــــ   فَعلُــــ
  

ــدرا ــا غَــــ    ٣ظُلْمــــ
               ××          |××  

 ــن ــن  / فَعلُــــ   فَعلُــــ
ــرا     ــتالً جهــــ   قَــــ

               ××          |××  
 ــن ــن  / فَعلُــــ   فَعلُــــ

الحظ فـي هذا املثال أن البيت يعادل شطر بيت من املثالني الـسابقني ، للخليـل وأليب          
  " .فَعلُن "  الوزن فهو نفس الوزن العتاهية ، أما

  
  
  

  ـــــــــــــ
   . ٣٤٨ص  .  ـ شعراء مقلون ١
وله أشعار خرج فيها عن :  " قال املسعودي يف هذا الشاهد عن أيب العتاهية   . ٣٩ص  .  ٤ج/  ـ مروج الذهب  ٢ 

  :العروض مثل قوله 
   ــرِب ــت يطْـ ــي بيـ ــم الْقاضـ   هـ

ــدنيا إِالَّ  ــي الـ ــا فـ ــذْنِب  مـ    مـ
  

  ــب ــا عوتـ ــي لَمـ ــالَ الْقاضـ   قـ
ـــباقْلالْقاضـــي و ــذْر   هـــذا عـ

  " .هذا هو املتدارك الذي زاده األخفش : " وقال يف هامش الصفحة 
  .الحظ أنه  قسم الشطر إىل قسمني  . ٧٨ص .  ـ نريون على أبواب بريوت ٣
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٤٣

٣٤٣

  أمثلة حملولة
  :أبو اجليش األندلسي  

ت مــو ــا وضــا دارِك الْقَ طْفــي غَرام  
×< ×  |×< × |×< ×  |×<×  

  لُنفـاع /  لُنفاع /   لُنفـاع /   لُنفـاع  
  

       ـحمى جنعـوى بِـالْمالْه رير١إِذْ د    
×<  × |×< × |×< ×  |×<×  

  لُنفـاع /  لُنفاع /   لُنفـاع /  لُنفـاع  
  :قاسم اخلاين احلليب 

   اشلِ وصبِالو بالص دارِك   ـبطو بر
×<  ×  |×<  × |×< × |×<×  

  لُنفاع /   لُنفـاع /   لُنفـاع /   لُنفـاع  
  :ابن احلنبلي 

ــن غَــدا     ــا م ــصب ي   دارِك ال
×<      ×    |×<   ×   |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن   / فـ   فـ
  :وقال  أيضا 

ــن غَــدا     ــا م ــصب ي   دارِك ال
×<      ×    |×<   ×  |× <×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن  / فـ   فـ
  :وقال  أيضا 

ــن غَــدا      ــا م ــصب ي   دارِك ال
×<      ×   |×<    ×   |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن   / فـ   فـ
  

       ـِح    ٢دائما في حمـاه وقُـم واصطَبـ
×<  × |×<  × |×<  × |×<×  

  لُنفاع /   لُنفـاع /   لُنفـاع /   لُنفـاع  
  ك

    ٣ريقُـــه رقْيـــةً للْمـــصابِ  
×<     ×    |×<  ×   |×<××  

 لُنفـــاع / لُنفـــاع / نالتفـــاع  
  ك

  ـــزاجلْمةً لـــحص ـــهب٤قُر     
×<      ×   |×<   ×  |×<×>  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعالنْ  / فـ   فـ
  ك

ــصدى   ــا للـ ــلُه قاطعـ    ٥وصـ
×<      ×   |×<    ×   |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن/ فـ   فـ
  :فهد أبو خضرة  . د 

  ـــــــــــــ
   . ٥٥كرمليات ، لدافيد صيمح ، ص :   ـ انظر ٥ + ٤ + ٣ + ٢+ ١
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٤٤

٣٤٤

هلْ تخـرج مـن أَجـساد الَّليــ                 
     ××<<  | ×  |  ×× |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن         / فَعلُ فَعلُ

رك فــي زهــوٍ            هــلْ يحمــلُ ســ
    ××<< |  ×<< |  × |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن       / فَعلُ فَعلُ

               ــقَه ــر ليرشـ ــلُّ الزهـ ويطـ
<<  ×   |  ××<< | ×<<|×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن          / فَعلُ فَعلُ
ــي   اآلتــرِ و الْحاض ــد جــا م   ي

  ××|   ××  <<| ×    |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ
  :لشاعر  

                   ــم ــالٌ إِالَّ درهـ ــالي مـ مـ
    ××   |   ××  |  ×× |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  

ـلِ وتـدخـلُ  في أَحالمِ الـنور               }م { 
<<  ×<< | × |  ××  |××>  

 لُــنفَع / لُــنفَع / لُــنــالنْ      / فَعفَع
           مـــورعضِ الْمولـــرل ـــيسقُد

<< ×  |  ××  |   ×× |××>  
 لُــنفَع / لُــنفَع / لُــنــالنْ     / فَعفَع

          حورــس م ــب ح ــن م ــرات نظَ
<< ×  |  ××  |   ×× |××>  

 لُــنفَع / لُــنفَع / لُــنــالنْ         / فَعفَع
       قْـدورالْم ـوه ١إِن كانَ رِضـاك         

   ××<< |  ×<< | × |××>  
 لُــنفَع / لُــنفَع / لُــنــالنْ   / فَعفَع  

  ك
ــــمهاَألد نِــــي ذاكذَوبِر ٢أَو             

    ××  |   ××  |  ××  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  :أمحد شوقي  
      هــد ــاه مرقَـ ــضناك جفـ   مـ

  ××<<  |  ×  |  ××<<  |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

                  ــه ــبِ معذَّبـ ــرانُ الْقَلْـ   حيـ
   ××   | ××<<  | ×<<  |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  

  ـــوع ـــمحرو كـــاهبوهد  
<<  ×<< |  ×<< | ×<< |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ
 هدهــس ــنِ مـ ــروح اجلَفْـ    ٣مقْـ

    ××  |   ××<<  | ×<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٨١ص  .١ج / األعمال الشعرية  ـ ١
   .٣٣٧ص .ة الراغب اي ـ ٢

   .٦٥ص  .٣ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٣
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٤٥

٣٤٥

  :لشاعر  
  مــت عمجت ــد ــامرٍ قَ ــي ع ــا بنِ   ي

×< ×  |×< ×  |×< × |×<×  
  لُنفـاع /  لُنفاع /   لُنفـاع /   لُنفـاع  

  

         مإِذْ جِئْـت ميـوا الـضعنمت لَـم ١ثُم   
×< ×| ×<  ×|  ×< ×| ×<×  

  لُنف/ فـاع  لُناع /   لُنفـاع /   لُنفـاع  
  :أبو الفرج مجال الدين اجلوزي  

ــوا ــلُ إِذا رجعـ ــساك اَألهـ   ينـ
    ××  |  ××<<  | ×<<  |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  

ــذبا   ــسمع كَ ال ت ــرِك قَب ــن ٢ع  
    ××<< | ×  |×<< | <<×  
 ــن ــن / فَعلُ ــلُ / فَعلُ فاع /ــن   فَعلُ

  :فاروق مواسي  . د 
  هدهــش ــسابِقِ نـ ــى للـ   مرحـ

    ×× |   ××<<  |  ×<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ    فَعلُ

  فَيعــــود علَينــــا منفَعــــةً   
<<  ×<< |  ×  |  ××<< |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ
  

م رفـــاخ قَـــد بِـــهو  هـــدهع  
<<  × |  ××<<  |  ×<< |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ
    هــــديؤي ـــقلْحمو لـــسي  

    ××  |  ××<<  | ×<<  |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ

  ــــــــــــ
   . ٣٣٦ص . ـ اية الراغب ١

ـجد الشاعر قد استعمل فاعلُ بشكل واضح ، وهذا يعين استعماهلا منذ هنا ن{  . ٢١٨ ـ  ٢١٧ص . ـ املدهش  ٢

إن الـنص   : القدم يف الشعر ، وليست تفعيلة حديثة كما قد يتصور البعض ،  وقد حيتج البعض على التقطيع ، فنقول                     

، فسينقلب الفعـل إىل     ) تسمع  ( بتسكني عني   } عن قَبرِك ال تسمع كَذبا      { لعامل جليل عرف اللغة جيدا ، فلو قرأنا         

  . عندها الناهية ، وليست النافية ، مع أا النافية ، والفعل بعدها ال جيزم " ال " فعل أمر ، وتكون 
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٤٦

٣٤٦

ــدا     ــسابِق مجتهِـ ــشبلُ يـ   والـ
   ××<< | ×<<  |  ×<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ    فَعلُ

ـ   ــي شـ ــذَكاٍء ف ــى ل   عبِي  مرح
    ××<<  | ×   |   ××  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن   / فَعلُ   فَعلُ

ــدا     جــزي م جا يــر ــى فَخ   يبق
    ××   |   ××   |  ××  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن   / فَعلُ   فَعلُ

  

  هــد ــسبقِ  يواعـ ــصب للـ      قَـ

<<  × |   ××<<  | ×<< |×  
ــن ــن  / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ    فَعلُ

   هــد ــذْكو مولـ ــشعلَة يـ   كَالـ
    ××<<  | ×  |   ××<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ    فَعلُ

 هــد ــز ومحتـ ــذاك الْعـ     ١وكَـ
<<  ×  |  ××<< |  ×<< |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ
    :مجال قعوار. د 

  غَــرق يــا حــب أَضــاحينا     
    ××  |   ××<<  |  ×  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ

ــمنا   ــالْخيرِ مواسـ ــر بِـ   واعمـ
    ××   |   ××<< |  ×<<|×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

ــمائرِنا    ــوح ضـ ــيض بـ   اََألبـ
  ××<<  |  ×< |<  ×<< |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ
  

ــا   ــون أَغانين ــي الْكَ ف ــكُب اسو  
    ××   |  ××<<  |  ×  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  وامـــْأل بِـــالْعز خوابينـــا    
    ××  |    ××<< |  ×  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن فَع/ فَعلُ   لُ

ــا   ــب أَعادينـ ــود قَلْـ   واَألسـ
    ××<<  | ×<<  |  ×  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  ــــــــــــــ
خالفت باقي القوايف الشتماهلا على ألف التأسيس ] يواعده [ القافية  . ٢٥٢ص  .١ج /  ـ األعمال الشعرية الكاملة ١

  " . سناد التأسيس –عيوب القوايف " ، انظر  
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٤٧

٣٤٧

ــتنا     ــر عروسـ ــر مهـ   واَألحمـ
   ××<<  |  ×<< |  ×<<|×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ

  

ــا  ــضر روح أَمانينــ    ١واَألخــ
    ××<<  | ×<<  |  ×  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  :ابراهيم طوقان  
ـ  ــشدي يــ ــبا اَنـ   ا صـ

×<         ×         |×<×  
 لُنفـــــاع /لُنفـــــاع  

ــدى   ــا نـ ــقنِي يـ   واسـ
×<         ×         |×<×  

 لُنفـــــاع /  لُنفـــــاع  
ــي    ــا وردتـ ــك يـ   فيـ

×<         ×         |×<×  
 لُنفـــــاع /  لُنفـــــاع  

ــوى      ــي الْهـ ــا منـ   أَنـ
<<        ×          |×<×  

 ــن ــاع/ فَعلُـــ   لُن   فـــ
  

  وارقُـــصي يـــا غُـــصونْ 
×<        ×        |×<×>  

 لُنالنْ/ فــــاعفــــاع  
ــونْ   ــظ الْعيـ ــين لَحـ   بـ

×<        ×        |×<×>  
 لُنالنْ / فــــاعفــــاع  

ــونْ   ــي الْجنـ ــد حاللـ   قَـ
×<       ×         |×<×>  

 لُنالنْ   / فــــاعفــــاع  
ــونْ ــك الْفُتـ ــت منـ     ٢أَنـ

×<     ×        |   ×<×>  
 لُنالنْ  / فــــاعفــــاع  

  :الشاعر  
 تــــةٌ أَقْفَــــرنمد ههــــذ  

×<     ×    |×<    ×   |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن / فـ   فـ

  

 هورــد ــاه الـ ــور محـ    ٣أَم زبـ
×<     ×   |×<   ×  |×<×>  

 لُنفـــاع / لُنالنْ  / فـــاعفـــاع  
  ــــــــــ

   .٥٣ص . ـ زينب ١
   .١٩٠ص . ـ الديوان ٢
   .٣٣٦ص . ـ اية الراغب ٣
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٤٨

٣٤٨

  : لشاعر 
   تأَقْفَـــر ـــمهدار ههـــذ  

×<      ×    |×<   ×   |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن/ فـ   فـ

  :للمؤلف 
 }    ــم أُم ــت كَبو ــت ثَبو ــم أُم  

<<  ×<< |  ×<< | ×| <<×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ      فَعلُ

  وعلَــــت دولٌ وهــــوت دولٌ 
<<  ×<< | ×<<  | ×<< |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ
  

 هورــد ــه الـ ــور محتـ     ١أَم زبـ
×<     ×   |×<   ×  |×<×>  

 لُنفـــاع / لُنالنْ  / فـــاعفـــاع  
  ك

   ــن مــى ز ــن وأَت مــضى ز مو {  
<<× | <<×  | <<×  | <<×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن   / فَعلُ   فَعلُ
    طَــنو لَــملُمــي عأَنــا حو  

<<×  | <<× | <<×  | <<×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  :مسيح القاسم  
ــةٌ      ــي قاتلَـ ــوا فَجِراحـ   عفْـ

   ××<<  |  ×   |   ××<<|×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  عفْـــوا إِنْ أَقْلَـــق منفيـــا      
    ××   |  ××<<  |  ×  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  لَهفـــانُ يمـــد إِلَيـــك يـــدا   
    ××<<  |  ×<< | ×<<|×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  

ــه ــي الظُّلْمـ ــةُ تخنقُنِـ   والظُّلْمـ
  ××<<  |    ×<<  |  × |××  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ     فَعلُ
  ــــهمه هشــــاطَر ــــيفنم  

    ××   |   ××<<  |  × |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ    فَعلُ

  ــه متــي الْع ف حــو ــراَء تلَ م٢ح     
    ××<<  |  ×<<  | ×  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن فَ/ فَعلُ ــن  / علُ   فَعلُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٣٧ص . ـ اية الراغب ١
   .٤٢ص . ٤ج/  ـ األعمال الناجزة ٢
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٤٩

٣٤٩

  :اخلطيب األندلسي  
 مـــهش ـــكلم بِهِـــم ـــدتعي  

    ××<<  |  ×<<  |  × |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ

ــال ــها بِـ ــا أَو عارضـ   برقِ كَبـ
   ××<< |  ×   |   ××<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  

ــبقا   رى سعــش ــا ال ــو رام بِه   لَ
   ××<<  |  ×  |   ××<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

ــقَا   سِ سمــش ــين ال ع درأَو ١أَو  
    ××<<  |  ×  |  ××<< |×  

فَع ــن ــن / لُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ
  :جورج جنيب خليل  

  فَابحثْ مـا عـشت وكُـن يقظًـا         
   ××  |   ××<<  | ×<<  |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

ــا    ــد تأَزمهـ ــصمد عنـ   ولْتـ
    ××  |  ××<<  |  ×<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ
  /:لشاعر 

   نــي كابو ــم ــى دارِه ــف عل ق  
×<      ×   |×<    ×   |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن  / فـ   فـ
  :ويف هامش الصفحة ورد بصيغة 

   نمــد ــات ال ــى دارِس ــف عل ق  
×<      ×   |×<    ×   |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن  / فـ فـ

 ــث بع ــن م رخــس ال ت ــدار    اَألقْ
   ××   |  ××<<  |  × |××>  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــالنْ  / فَعلُ فَع  

ـــذارـــلِ اَألعحتنمـــأْنَ ل٢ال ش   
   ××<<  | ×<<  | × |××>  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــالنْ  / فَعلُ فَع  

  ك
  نمــد ــا والـ ــين أَطْاللهـ     ٣بـ

×<      ×   |×<    ×   |×<×  
ــاع ــاعلُن / لُن فـ ــاعلُن / فـ   فـ

  ك
  نــي ــا وابكـ ــين أَطْاللهـ    ٤بـ

×<      ×   |×<    ×   |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن/ فـ   فـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٤٤٢ص  . ١ج / رفع احلجب املستورة عن حماسن املقصورة / ويف  . ٤٠ص . ٣ج/  ـ معاهد التنصيص ١
 }رام قا لَورى لَحعبِها الش  {.  
   .٤ص . ـ قوافل احليارى ٢
   .٣٣٧ص . ـ اية الراغب يف شرح عروض ابن احلاجب ٤ + ٣
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٣٥٠

٣٥٠

  :سهيل سليم  
ــي    ــا وطَنِ ــك ي هجو يقــر ش  

    ××   |  ××<< |  ×<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ    فَعلُ

ــدمٍ     ــولٌ بِـ ــك مجبـ   وترابـ
<<  ×<< |  ×  |  ××<< |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ       فَعلُ
ــهلٍ       ــي س فــامِ و ــوق اآلك   فَ

    ××   |  ××<<  |   × |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  ــروح ــك مجـ ــرقي وجهـ   شـ
    ××   |   ××<<  |  × |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  

ــي   ـِي عربِـ ــ ــي ذَهبـ   حنطـ
    ××  |× |  <<   ××<< |×  
 ــن ــلُ / فَعلُ فاع / ــن ــن/ فَعلُ    فَعلُ

ــسكبِ   ــالنهرِ الْمنـ ــارٍ كَـ   جـ
    ××   |   ×× |   ××<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ       فَعلُ

    في الْبيـت وفـي الـساحِ الرحـبِ        
    ××<<  |  ×  |  ××<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ

    ١وحماتــك أَحجــار النــصبِ  
<<  ×<< |  × |  ××<<  |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
   .٥٨ص . ـ من صدى الرتيف ١
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٣٥١

٣٥١

  أمثلة غري حملولة
  :لشنتريين يوسف بن كوثر ا

ــي     ــب دم الْح يوفــس ــلٌّ ل ح  
ــساعفُها    ــه يـ ــؤادي فيـ   وفُـ

  :حنا أبو حنا 

  مـــا مثْلـــي منـــه بِمختـــرمِ  
    ١ويريهـــا الَّلـــذَّةَ بِـــاَأللَمِ  

ــفَتي   ش ــت ــم بخلَ ــواك وكَ أَه  
  كَــم غيــد مــرت بِفُــؤادي   

  :أبو الفرج مجال الدين بن اجلوزي 

   لغيـــرِك أَهـــواك  بِـــالْبوحِ
إِالَّك قـــــشعى أَنْ ي٢فَـــــأَب     

ــبا   صيا ونــد ــى ال ــالَ إِلَ ــن م م  
ــشقى  ال ت ــي ــى كَ ــا يبق ــذْ م خ  
 ــت ــم قَتلَـ ــدنيا فَلَكَـ   وذَرِ الـ

............  
ــوا  ــلُ إِذا رجعـ ــساك اَألهـ   ينـ
ــوا  ــريا إِذْ ذَهبـ ــوك أَسـ   تركـ

ــا أَ   ــرِحني بِم ــدوا فَ ــذواوغَ خ  
  :مما نسب إىل امرئ القيس 

ــا   ــانِي طَلَب ــي الْف ف ــن عأَم ــد   قَ
ــا   ــا ودعِ الَّلعبـ ــع حقـ   واتبـ
ــبا   صى وــو ــِسهامِ ه ــرا بِ   مكْ

..............  
ــذبا   ــسمع كَ ال ت ــرِك قَب ــن ع  
ــا ــريِحك محتجِبـ ــرابِ ضـ   بِتـ
ــا ــك محتقبـ ــدوت بِإِثْمـ   ٣وغَـ

حــش ــروا الـ ــيطٌ إِذْ بكَـ   طُ خلـ
  

  فَرــس ــم ال ــضى بِهِ ما وــأَو ن٤و

  ــــــــــ
   .٨٠٨ص  .٤ج/  ـ الذخرية ١
   .٧٣ص . ـ نداء اجلراح ٢
، وهذا } فَعلُن فَعلُن فاعلُ فَعلُن { جند } عن قَبرِك ال تسمع كَذبا { : ويف قوله  . ٢١٨ ـ  ٢١٧ص . ـ املدهش  ٣

  .مال فاعلُ قدميا يف الشعر يعين استع
ذكر حمقق الديوان هذا البيت يف باب الشعر املنسوب إىل امرئ القيس مما مل يرد فـي أصل  . ٤٦٠ص . ـ الديوان  ٢

  .وحنن ال نستغرب أن يقول امرؤ القيس على اخلبب . الديوان 
  :الوجه اجلميل يف علم اخلليلمن شواهد  
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٣٨٨

٣٨٨

  رحلَـــت بِـــسميتك اِإلبِـــلُ
ــحى   نِ ضــي لْبــلٌ ل ــت إِبِ مز  

  

  فَغـــدوت وعقْلَـــك مختبـــلُ
  ١فـي غَــورِ تهامــةَ قَــد ســلَكوا 

  :القسطاس يف علم العروض من شواهد  
ــالحا  ــالما ص ــامر س ــا ع   جاَءن
  أَهــلُ الــدنيا كُــلٌّ فيهــا   

  

  بعد أَنْ كـانَ مـا كـانَ من عامرِ      
ــالً ،  ــالً نقْ ــا نقْ فْنــا د فْن٢ د  

  :لشاعر 
ــالَ  هــالً م هيا منــد ــن ال ــا اب   ي

  

  ك
ــا   نزــا و نزي وــأْت ــا ي   ٣زِنْ م

  :لشاعر  
ةجوالبِـــص ـــتةٌ طُرِحكُـــر  

  
ــلُ  ــلٌ رجـ ــا رجـ   ٤فَتلَقَّفَهـ

  ــــــــــــــــ

   .١١٢ص . ـ الوجه اجلميل يف علم اخلليل ١

   . ١٢٩ ـ ١٢٨ ص. ـ القسطاس يف علم العروض ٢

" يا ابن الدنيا " البيت  / ١٩٢ص .الصاهل والشاحج / وذكر املعري يف  . ١٢٩ص . ـ القسطاس يف علم العروض  ٣

أبــي مالـك   " ولعلك بلغـك حـديث   ... { : ضمن عدة أبيات منسوبة إىل اإلمام علي كرم اهللا وجهه مع قصة        

لي عليه السالم منصرفه من صفني ، فمر باحلرية وهي كثرية النصارى            كنا مع ع  : " الذي يروى عنه أنه قال      " األشجعي  

  ما يقول الناقوس ؟ فقلنا ما يقول يا أمري املؤمنني ؟ : ، فسمع صوت الناقوس ، فقال 

  :يقولُ : فَقالَ 
ــا  ــد غَرتنـــ ــدنيا قَـــ   إِنَّ الـــ
  لَــــسنا نــــدري مــــا قَــــدمنا
  تفْنــــى الــــدنيا قَرنــــا قَرنــــا

  ي وزنـــا وزنـــا  مـــا يـــأْت زِنْ
  

ــتهوتنا ــتغوتنا واســـــ   واســـــ
ــا  ــد متنــ ــو قَــ ــا إِالَّ لَــ   فيهــ
ــالَ  ــالً مهـ ــدنيا مهـ ــن الـ ــا ابـ   يـ
ــا  ــضي عنـ ــومٍ يمـ ــن يـ ــا مـ   مـ

ــا  ــا ركْنـــ ــى منـــ   إِالَّ أَوهـــ
    

   .٣٣٤ص .اية الراغب  ـ ٤
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٣٥٣

٣٥٣

  
عمر خلوف ، يف دراسة لـه علـى         .  ، فقد ذكر د    مناذج ورود فاعلُ يف الشعر قدميا     ومن  

  :الشبكة ، أمثلة عديدة ، منها 
  :فيها يقول له قصيدة يف ،)هـ٤٨٨- (القريواين احلصري

ــنِأَ ــريضِ ع ــرد أمِ اإلغْ الب  
ــرف هــاروتي يــا   تــرى الطّ

  

كحض بجعاملُت  لَـدي  مـنج  
كَــم لَــك فَثَــاتيف ن ــد   العقَ

  فاعلُ    
  

  :قوله وجدت) هـ٦٥٨- (البلنسي األبار البن طويلة قصيدة ومن
يـبـتبِ  يف هـرـا  التسـداً  رتو  

لُنفاع  
ــى   ــالك وعل ــه األفْ ــب لَ طُن  

  
  ):هـ٦١٥- (الشاغوري ولفتيان

ــاً ــن آه ــرِك م جــرا ه واإلع   
  املَلـــ يالــسجا واهــاً بــلْ ال
                            لُفاع  

   } م{
   }  م{

  واملَلَــلِ صــدودك وطــولِ ضِ
لِ ـكلـي  الـدينِ  نورِ األفْضع  

  
  ):هـ١٠٩٦- (الزيدي احلسين القاسم بن علي اليمين؛ وللشاعر

ــع ــوالي امس ــام م   أخٍ نِظ
كدو ــد ــار ق ــه ص    يكَلِّفُ
  فاعلُ

  ــد ــدحك زاد ق بِم ــه   رونقُ
ــالِ ــشعرِ بِمق ــه ال   وينطقُ

  
 فلعلّ القدماء؛ العروضيون وأما: ( عمر خلوف يف حبثه القيم ، قوله عن التفعيلة          . ويتابع د 

  . التفعيلة هذه ذكر من أول هو) اهلجري السادس القرن علماء من (الفرخان ابن
 عرضـاً،  لديه ظهرت وإنما الشعر، يف لورودها واقعياً تسجيالً يكن مل لديه ذكْرها أن إالّ
  . والسواكن املتحركات مواضع تقليب على يقوم افتراضياً توليداً التفاعيل يولِّد وهو
 لـيس  كـانَ  وإنْ الشعر، من يتزن ما تكرارها من يتألّف بذاتها، قائمةً تفعيلةً عدها وقد

  :بقوله هلا ومثّلَ يقول، كما بالرشيق
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٣٥٤

٣٥٤

تلي  بيبِـيةَ  حسـاع  ضـرأع  
  فاعــلُ فاعــلُ فاعــلُ فاعــلُ

  

  جميـلُ  وهـو  هجـرِي  أجملَ  
ــلُ ــلُ فاع ــلُ فاع ــن فاع   فعل

  

  :مسدسها من كذلك وقوله
ـــقِ أب ــي ــي علَ   حبيبِ
  فاعــلُ فاعــلُ فاعــلُ
تــر ج ــي ــي عل ففَطَر  
  فاعــلُ فاعــلُ فاعــلُ

  

  ــيس ــورِك ل جل ـــع داف  
ــلُ ــلُ فاعـ ــفَ فاعـ   نعلُـ
ــثُ حي ــك تذَكَر ــع دام  

ــلُفا ــلُ عـ ــفَ فاعـ   نعلُـ
  

  
املادة املقتبسة عن الدكتور عمر خلوف ، هي إضافة اخترنا ادراجها ، وهي مل تكن ضمن                

  .مادة الطبعة األوىل من الكتاب 
، كما يظهر لنا فقد اعترب الدكتور عمر خلـوف          ) وتداً رسا التربِ يف هـتـبي(يف البيت   

الغائب يف الشعر بعد متحرك حكمهـا املـد ، وعليـه            ، لكن هاء ضمري     ) فاعلُ(التفعلة  
  ).فاعلُن( فالتفعيلة هنا 
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٣٥٥

٣٥٥

  تكملة املتدارك
  شوارد العرب وما أدراك ما شوارد العرب

  :مقدمة 
 هذا احلديث النبوي الشريف ، يروى       ١" إِنَّ من الشعرِ لَحكْمةً ، وإِنَّ من الْبيان لَِسحرا          " 

احلديث مشهور رواه أصـحاب الـصحاح       { :  يف شرحه احلديث     ٢عدة ، وقال    بطرق  
وغريهم ، ورواية املؤلف ملفقة من روايتني ، فقد وردت كل مجلة مـن طريـق ، فأمـا                 

إِنَّ من الْبيـان    " اجلملتان معا فقد جاءتا يف حديث ابن عباس عند أمحد وابن ماجة هكذا              
    رِ حعالش نإِنَّ ما ورحا    سوعند ابن عساكر من حديث علي بالالم وله تتمة وهـي             " كْم

" إِنَّ من الشعرِ حكَما      : " ٣وعند ابن حزم    ". وإِنَّ من الْعلْمِ لَجهالً وإِنَّ من الْقَولِ عياالً       " 
وقال النيب صـلىاهللا عليـه       : " ٤بكسر احلاء وفتح الكاف ، وعند أيب احلسن العروضي          

 :    ٥بكسر الـحاء وتسكني الكاف ، وعند العـسكري      " إِنَّ من الشعرِ حكْمةً     : " لم  وس
إِنَّ من الْبيان لَِسحرا ، وإِنَّ من الشعرِ لَحكْما ،           : " ٦وعاد وقال   " إِنَّ من الْبيان لَِسحرا     " 

      الْقَو نإِنَّ مالً وهلْمِ جالْع نإِنَّ مياالً   وـا   " بضم احلاء وتسكني الكاف من      " لِ عكْملَح . "
  : ـ مادة ـ حكَم : ويف اللسان " . إِنَّ من الْبيان لَِسحرا  : " ٧وعند الـميداين 

ولـو  . بضم احلاء وتـسكني الــكاف   " إِنَّ من الشعرِ لَحكْما     " ويف احلديث   " قـال  
ما يعنينا هنا ، هو الـمعىن البعيد والعميق للحديث         لكن  . تقصينا سنجد روايات أخرى     

، الذي أكثر ما يرد كتعليق على من يكره الشعر للرد عليه ، أو إن تضمن الشعر شيئا من                   
أي إن من الـشعر  " ـ مادة ـ حكَم ـ قال يف املعىن   : ويف اللسان . احلكمة واألمثال 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .تصحيح الشيخ حممد عبده  . ٣٠ - ٢٩ص  . از يف علم املعاين  ـ  دالئل االعج١
  .القائل هو الشيخ حممد عبده  . ٣٠ص . هامش . / م .  ـ ن ٢
   .١٦٣ص   . ٣ ـ   رسائل ابن حزم ، البن حزم األندلسي ،  ج ٣
   .٩٥ص  .  ـ  اجلامع يف العروض والقوايف ٤
   .١٩ - ١٨  ـ   مجهرة األمثال ، اليب هالل العسكري ،  ص٥
   .١٩ص . م .  ـ ن ٦
   .٣٥ص  . ١ ـ   جممع األمثال ، للميداين ،  ج ٧
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٥٤

٣٥٤

أراد ا املواعظ واألمثـال الـيت       : كالما نافعا مينع من اجلهل والسفه وينهى عنهما ، قيل           
  .الشيء يضرب به لشيء مثال فيجعله مثله : " ويف مادة ـ  مثَلَ  " . ينتفع الناس ما 

 نص احلديث ، وجدنا أن احلكمة اسم جيمع املوعظة واملثل ، وعليه فإن املثل               إذا تأملنا يف  
إن من الشعر أمثاال ومواعظ ،      : " جزء من احلكمة ، ولو ذهبنا نفسر الـحديث بالقول          

  إن بعض األمثال شعر ، مل خنرج عن الصواب ، ألن احلديث: مل خنطئ ، وكذلك لو قلنا 
كمة من الشعر ، هذا من ناحية ، فإذا وجدنا أن املثـل             يعين ضمن ما يعنيه  أن بعض احل       

مجع إىل جانب كونه حكمة الوزن العروضي وااليقاع ، مل يعد مـجال للشك أن املثـل                
إياه بيت شعر أو شطر بيت ، بل يصبح الشك إن أبينا قبوله يف دائرة الشعر ، ألنه برأينـا                    

  .وحبره الذي يندرج ضمنه من صلب الشعر ، وعملية التقطيع العروضي حتدد وزنه 
وهذا باب واسع جدا ، وفيه أوزان وأشكال تكاد ال حتصى ، بل إن قسما كبريا جدا من                  
هذه األوزان ، ال يقع يف الدوائر العروضية املوجودة والـمأخوذة عن اخلليل، فإذا علمنـا             

ما كمـا   أن األمثال والشوارد سابقة على وضع الدوائر ، أدركنا أا األصل األول تـما            
ما وصـلنا   " كانت أشعار العرب أصال لبناء الدوائر عند اخلليل ، وهناك قول مبا معناه ،               

، أما ملاذا وقف اخلليل عند ما أورد ، فأمر ال نعلمه وال حنكـم               " من شعر العرب إال أقله      
فيه ، مث إن عدم ورود هذه األوزان يف الدوائر ، ال يعـين أن العـرب مل تعرفهـا ، ألن                      

ها يف األمثال السائرة والشوارد الباقية املسافرة عرب الزمان ، دليل واضح أن العـرب               ورود
  .عرفت هذه االيقاعات واألوزان 

جزءا من احلديث على أنه مثل ، وذكر قصته ، وليس هذا ما نطلـب ،  ١وقد ذكر امليداين  
"  فاعلُن فَعالتـن     فاعلُ= إن من البيان لسحرا     : " إمنا بغيتنا يف التقطيع العروضي له وهو        

مع " مستعلُن فَعولُ فَعولُن    " وهذا جمزوء املتدارك وفيه فاعلُ ويـمكن توليد قراءة أخرى          
أن األوىل تستقيم أكثر ، وهنا نؤكد على ترتيهنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن قـول                 

اء وأهل العروض يف    الشعر ، حىت مع موافقة الوزن العروضي ، وقد أسهب العلماء والفقه           
  .بيان هذه املسألة فالحاجة لالعادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٥ص  . ١ج /  ـ جممع االمثال  ١
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٥٥

٣٥٥

ولوال أن الوزن الذي يسمى ركض اخليل وزن ركيك ، لوجب علـى             { :ويقول املعري   
 أعز اهللا نصره ـ شعرا  ـ" السيد عزيز الدولة " نقيب الشعراء أن يتقدم إليهم أال ينشدوا 

يف هذه اآلونة ، إال على ذلك الوزن ، ولكنه وزن ضعف وهجرته الفحول يف الـجاهلية                
  :وربـما تكلفه بعض الشعراء كما قال . وفـي االسالم 

ــا   بــلٍ طَر ــى طَلَ ــت عل   أَوقَفْ
  

ــلُ   ــك الطَّلَ نزأَحو جاكــش   ١فَ
ولكنه وزن ضـعف وهجرتـه      "  اجلاهلية   كالم املعري بشري بوضوح إىل وجود الوزن يف       

وهذا يدل على معرفة العرب للوزن منذ اجلاهليـة ،          " . الفحول يف اجلاهلية ويف االسالم      
  .واستعماله بال أدىن شك 

  :نتابع احلديث ، فلو أخذنا هذا املثل 
  :وجدنا تقطيعه .    ٢أَزِمت شجعات بِما فيها

<<×<<|×<<|×|××  
  لُنلُ/ فَعفَع  ن / لُنفَع / لُنفَع  

  :وهذا شطر املتدارك ، ويف رواية أخرى 
  : وتقطيعه .     ٣أَزِمت شجعات بِما فيها

<<×<<|×|×<×|××  
 لُنفَع / لُنفَع / لُنفاع /   لُنفَع  

وال خيتلف األمر فما زال شطر املتدارك ، وباالمكان الوقوف على إيقاعات وأوزان مل ترد               
  :لدوائر كهذا املثل يف ا

  ــــــــــــ
القـسطاس يف   / وهذا البيت للخليل حسب املصادر ، وذكره الزخمـشري يف   . ٥٢٧ص  .  ـ  الصاهل والشاحج  ١

  .وذكرته مصادر أخرى . وأشار احملقق أنه  للخليل بن أمحد  / ١٢٩ص  .علم العروض 
   .٦٨ص  . ١ ـ  جممع االمثال  ج ٢
   .٣١ص   . ١ج /  ـ   مجهرة األمثال ٣
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٥٦

٣٥٦

   ١جاُءوا بِالْحظَرِ الرطْبِ
×××< | <×××  

 فْعوالتم /فاعيلُنوميكن بالزحافات قراءته على املتدارك مثال    = م :  
  جاُءوا بِالْحظَرِ الرطْبِ

 ××|× | <<×××  
 لُنلُ / فَعفاع /   نالتفَع  

  :أو هذا املثل 
 بِيس لُ بِعودي٢جاَء الس   

×××< | <××<|××  
 فْعوالتم / فَعولُن /  فَعولُن  

  : أو هذا املثل 
 يودلى رع ويده٣ت   

×××| <×<××  
 فْعوالتم /نالتفاع  

  " .فَعلُن فاعلُن فَعولُن " أو بقراءة أخرى 
  :أو هذا املثل 

   ٤جلَّ الرفْد عنِ الْهاجِنِ
×××< | < ××<|×  

 فْعوالتفَعولُ/ م فَعو  / ن  
  " .الْهاجِن " وميكن بقراءة أخرى مع تسكني آخر كلمة  

  ـــــــــ
   .٢٣٥ص   . ١ج /  ـ   جممع األمثال ١
   .١٩٦ص  . ١ج . / م .  ـ ن ٢
   . ٢١٨ص  . ١ج . / م .  ـ ن ٣
جِن عنِ الْولَد جلَّت الْها { ٥٤ ـ  ٥٣ص  . ٢ج / ويف املستقصى يف أمثال العرب . ٢١٨ص  . ١ج . / م .  ـ ن  ٤

 / .... فْدنِ الرع الْهاجِن لَّتنِ الْهاجِن ؛ يضرب يف استبعاد الشيء : ويروى : مث قال ..... / جع فْدلَّ الرج {.  
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٥٧

٣٥٧

 نِ الْهاجِنع فْدلَّ الرج  
 ××|× | <<×××  
 لُنلُ / فَعفاع / فْعولُنم  

  :وميكن بقراءة أخرى أيضا 
لَّ الرج نِ الْهاجِنع فْد  
×××< | <×××  

 فْعوالتم / فاعيلُنم  
"            الْهـاجِنِ   " وااليقاع املوسيقي سائغ ومقبول وميكن قراءة أخرى مـع بقـاء حركـة              

 " لُنفْعتسلُ مفاع لُنفَع. "  
  .ونعلم ماذا ميكن أن تضيف الزحافات والعلل من التنويع املوسيقي 

من ناحية املوسيقى وااليقاع والوزن العروضي ، كلها سـائغة  مساعيـا ،              وهذه األمثال   
  .وقابلة للتخريج العروضي 

" فاعـل   " وعالقة املتدارك ا ، وتفعيلة      " شوارد العرب   " ذا ارتأينا أن نقدم للموضوع      
  .مث وصوال إىل املتدارك العشري ، وهو ما اجتهدنا يف تبيانه يف الصفحات القادمة 

 إىل أننا التزمنا الدقة فـي النقل والتشكيل ، رغم خمالفة ذلك أحيانا قواعد النحـو                ونشري
ومعروف أن الْمثل ال يتغري ، بل جيري كما جاء على األلسنة وإن خـالف               { والصرف ،   

بتسكني اليـاء يف        " أعط القوس باريها    " النحو وقواعد الصرف ، فقد جاء فـي أمثاهلم         
مجـع جـان وبـان ،       " أجناؤها أبناؤها   " تحها ، وجاء يف أمثاهلم      واألصل ف " باريها  " 

  ١" . والقياس الصريف جناا وبناتـها ألن فاعال ال جيمع على أفعال
من يأْكُـلُ خـضما ال   " وقد أشرنا إىل شيء من هذا القبيل يف هذا الباب  ، يف الـمثل   

 حتتاج إلــى فعـل الـشرط وجوابـه              أداة شرط ،من ، ومعروف أن  ٢" يأْكُلُ قَضما   
  .الثانية هي اجلواب ، وحقهما اجلزم ال الرفع " يأْكُلُ " هي الفعل ، و " يأْكُلُ "و 

  ـــــــــــــــ
   . ٢١ ـ   الفن ومذاهبه يف النثر العريب ، للدكتور شوقي ضيف ،  ص  ١
   .٣٦٣ص   . ٢ج /  ـ   جممع األمثال ٢
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٥٨

٣٥٨

  ربجولة يف شوارد الع
، هي حقا من إبـداع الـشاعرة        " فاعلُ  " حىت وقت قريب كنت من املقتنعني أن تفعيلة         

نازك املالئكة ، إال أنه اقتناع كان يشوبه الشك ، فهل يعقل أن أمة متلك تراثا هائال رهيبا                  
كأمة العرب ، مل تكتشف ومل متر على لساا مثل هذه التفعيلة ، ومل ميض وقت طويـل                  

ورة تتضح ، ومفادها استحالة عدم ورودها يف هذا التـراث الـضخم ،              حىت بدأت الص  
والسبب بسيط جدا وهو سهولة دخول هذه التفعيلة يف ثنايا املتدارك ، ويف كـثري مـن                 

موجودة ، وعرفها   " فاعلُ  " األحيان دون أن يدرك الشاعر وحيس بذلك ، وهنا أزعم أن            
  .  بل يف اجلاهلية العرب ليس يف العصر احلديث ، أو األندلسي ،

وقد استعملها سلفنا بكثرة ظاهرة حىت دون وجود صورتـها يف دوائر العروض ، وقـد               
وال بأس أن نبـدأ باقتبـاس قـول       " فَعلُن  " كانوا على معرفة تامة ا وبالتفعيلة األخرى        

مث جاء العصر احلـديث فـإذا حنـن         { " : فاعلُ  " الشاعرة نازك املالئكة ، فـي شأن       
  " . فاعلُ " إىل " فَعلُن " دث تنويعا جديدا مل يقع فيه أسالفنا ، ذلك أننا حنول نـح

وليس يف الشعراء فيما أعلم من يرتكب هذا سواي ، بدأت فيه منذ أول قـصيدة حـرة                  
 هذا قول الشاعرة نازك املالئكة ، وهـو         ١"  ، ومضيت فيه حىت اآلن       ١٩٤٧كتبتها سنة   

 سنة  ٥٠قبل األستاذة نازك بـ     " فاعلُ  " قي استعمل التفعيلة    قول غري دقيق ، ذلك أن شو      
وقد سبقها أيضا خليل مطران ،      .  سنة قبل أن تولد األستاذة نازك الـمالئكة         ٣٠ـ أي   

ايليا أيب ماضي ، وهؤالء مسبوقون منذ العصور القدمية ، وقد ذكرنا فـي املتدارك بيتـا                
  " .فاعلُ " البن اجلوزي فيه 

  :تاذة نازك املالئكة بقوهلا  احتجت األس
ــيحِ     ــونَ ذَب ــرِب لَ غــانَ الْم   ك

   ××  |× | <<×  |  <<××  
 لُــنــلُ / فَعــلُ / فاعفاع /لُــنفَع  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢واُألفْـــق كَآبـــةَ مجـــروحِ
   ××<<  | ×<< |  ×  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ

   .١١١ ـ    قضايا الشعر املعاصر ، لنازك املالئكة ،  ص ١
   .٢٤٠ص   . ٢ج /  ـ الديوان ٢
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٣٥٩

٣٥٩

  :ونعلم أن بيت ابن اجلوزي الذي ذكرناه يف املتدارك يكفي للرد والتفنيد
  ينـــساك اَألهـــلُ إِذا رجعـــوا

   ××   | ××<<  | ×<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  

ــ ا عبــذ ــسمع كَ ال ت ــرِك قَب ن  
   ××<< | × |×<<  | <<×  
 لُــنفَع / لُــنــلُ / فَعفاع /لُــنفَع  

يف صدر بيت الشاعرة ، على أن تفاعيل صدر البيـت           " مرتني  " فاعلُ  " وردت  : ونتابع  
والكمـال  ، موجودة بصورا هذه بالتمام      " فَعلُن فاعلُ فاعلُ فَعلُن     " كما وردت عندها    

  :    منذ العصور القدمية ، وسنأيت على ذكرها ، لكن سنبدأ بذكر أشعار من سبقها 
  :أمحد شوقي 

ــارِ   ــيس بِج ــرى لَ يــارٍ و   ج
   ××<<  | × |×  |  <<××  
 لُــنفَع / لُــنــلُ / فَعفاع /لُــنفَع  

  

    ١َألنــــاة فيــــه ووقــــارِ
<< ×  |   ×× |×  |  <<××  

 لُــنلُــ/ فَعفَع ــلُ / نفاع /  لُــنفَع  
  .يف الصدر والعجز " فاعلُ " ظهرت 

  :وله أيضا  
 بِقتــس ــر ونـ ــدر الْخيـ   نبتـ

×   | <<  ××<< |  ×<<| ×  
  فَعلُــن / فَعلُــن / فَعلُــن / فاعــلُ 

  

 ــق ــالق والْخلُ ــى الْخ ــا يرض    ٢م
   ××  |  ××<<  | ×<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن /فَعلُ ــن/  فَعلُ   فَعلُ

  .يف بداية البيت " فاعلُ " ظهرت 
  :وله أيضا  

    ــد ــر اِهللا يـ ــدر غَيـ   ال تقْـ
    ××<< | ×  |  ××<< |×  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  .ظهرت فاعل  يف بداية العجز 

هدــد     ٣ال أَذنَ اُهللا تهـــــــ
×  | <<   ××<< |  ×<<|×  

  فَعلُــن/ فَعلُــن / فَعلُــن  / فاعــلُ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤٤٠ص  .٣ج /   املوسوعة الشوقية ١٨٩٨ – ١٨٨٨/  ـ  قصيدة النيل ١
   .١٣٥ص  .٣ج / املوسوعة الشوقية  / ١٩١٢سنة /  ـ نشيد الكشافة ٢
   .٧٢ص  .٣ج / املوسوعة الشوقية  / ١٩١٠سنة /  ـ مضناك ٣
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٣٦٠

٣٦٠

  :وله أيضا  
ــا     تاج ــه ــشمس لَ ــذُ ال ختن  

×  |  <<  ××<< |  ×  |××  
  فَعلُــن  / فَعلُــن / فَعلُــن / فاعــلُ 

  .ظهرت فاعل  يف بداية البيت 

   ١وضــحاها عرشــا وهاجـــا  
<< ×  |   ××  |  ××   |××  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  :خليل مطران  
ــين لُــ  ــا ب ــصوصٍ  م   صوصٍ ولُ

   ××<< |  × |×  |  <<××  
 لُــنفَع / لُــنــلُ / فَعفاع /لُــنفَع  
 ترلُ " ظَهفاع " تيرِ الْبدي صف.  

ــى  ناَألدــى و ــي اَألعل ف قــر    ٢فَ
   ××  |   ××  |   ××  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  :إيليا أبو ماضي  
ــ ــا  راودنِ ــا برِح ــوم وم ي الن  

×  | <<   ××<< |  ×<<|×  
   فَعلُــن/ فَعلُــن / فَعلُــن / فاعــلُ 

   ــع ــدا أَتطَلَّـ ــت بعيـ   فَوقَفْـ
<< ×<<  | × |×  |  <<××  

 لُــنفَع / لُــنــلُ / فَعفاع / لُــنفَع  
  

ــي  ــه رأْس ــأْت لَ ــى طَأْطَ ت٣ح    
   ××  |   ××<< |  ×  |××  
ــن ــن  / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ    فَعلُ

ــباحِ   ــةَ أَشـ ــت ثَالثَـ   فَلَمحـ
<< ×<< |  ×<< | ×   |××  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ
  :يف صدر البيت " فاعلُ " ظهرت  

ــا    ــاَء وترابـ ــلُ مـ   أَو نجبـ
   ××<< |  × |×  |  <<××  
 لُــنفَع / لُــنــلُ / فَعفاع /فَعلُــن  

  

ــا  ــا وقبابـ ــشيد بيوتـ    ٤ونـ
<< ×<< | × |×   |  <<××  

 لُــنفَع / لُــنــلُ / فَعفاع / لُــنفَع  
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩٤ص  .٥ج /املوسوعة الشوقية /  ـ قال منشدا  ـ بدون تاريخ ١
  .مل أتقصه حىت النهاية  / ٣٩٥ص  .٣ج /  ـ ديوان اخلليل ٢
   . ٤٧٢ – ٤٨٦ص .الديوان / األشباح الثالثة  ـ قصيدة  ٣
   .٤٦٩ص .  ـ  نفس القصيدة  الديوان ٤
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٣٦١

٣٦١

  .مرتني يف الصدر والعجز " فاعلُ " ظهرت 
  :والبيت الذي يليه 

ــصابا   ــه أَنـ ــلُ منـ   أَو نجعـ
   ××<< |  ×  |   ××  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  :ومنها نفس الصفحة 
ــلْ منكــا  ــي ب نم كحــض مــا ت  

   ××<<  | ×  |   ××  |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  

  أَو نـــصنع حلْـــوى وكَبابـــا 
   ××<< |  × |×  |  <<××  
 لُــنفَع / لُــنــلُ / فَعفاع /لُــنفَع  

  ك
 ـــذَكَّرتت أَنـــا لَـــو ـــاكإِي  

   ××<< | × |×   |  <<××  
 لُــنفَع / لُــنــلُ / فَعفاع /لُــنفَع  

  .يف عجز البيت " فاعلُ " ظهرت 
ولكن ليس هذا ما نرمي إليه      . يف ما ذكرنا كفاية لدحض ادعاء األستاذة نازك الـمالئكة          

، بل دف إىل التقصي يف أعماق الذاكرة التراثية اليت لن تبخل علينا ، وهنـا نـصل إىل                   
  .بيت القصيد 

هل نظرنا يف شوارد العرب وأمثاهلم نظرة إيقاعية فاحصة ؟ ال أعتقد ذلك ، فلـو                ونسأل  
نظرنا هلالنا ما فيها من األوزان وااليقاعات واملوسيقى ، ولو سألنا ما هـو املثـل ومـا                  

جيتمع يف املثل أربعة ال جتتمع يف غريه        { خصائصه ومـميزاته اليت أهلته للبقاء بال فناء ؟           
از اللفظ ، وإصابة املعىن ، وحسن التشبيه ، وجودة الكناية ، فهو ايـة               من الكالم ، إجي   

   . ١} البالغة 
يتحدثون اليوم عن التكثيف والصورة ؛ إن األربعة اليت امتاز بـها املثل كلها يف الشعر ،                

من ينعم النظر يف األمثال اجلاهلية ، جيد طائفـة          { فإذا أضفنا الوزن فهو الشعر كله ،  و          
توفر لـها ضروب من القيم التصويرية واملوسيقية ، ففيها أحيانا تـشبيه واسـتعارة              منها  

  .  ٢} وكناية ومتثيل وفيها أحيانا أخرى صقل وسجع وتنميق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٤ص   . ١ج /  ـ   جممع األمثال ١
   .٢٤ص  .  ـ   الفن ومذاهبه يف النثر العريب ٢
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٣٦٢

٣٦٢

 أن هذه األمثال تستحوذ على ضروب من اجلمال الفنــي ، يرجـع              وما من ريب يف   { 
بعضها إىل اختيار ألفاظها وصيغها ، ويرجع بعضها اآلخر إىل ما تعتمد عليه من تصوير أو                

وال خيالفنا الرأي أحد يف أن الـمثل يصاغ بدقة فائقة وألفـاظ بليغـة               ١}سجع وتوقيع   
  .  نغمة تعذب يف األمساع وجيزة سهلة احلفظ ، وبايقاع موسيقي يكسبها

يف مجيع آثار نثرهم وشعرهم جند آثار هذه الرغبة امللحة يف استمالتهم األمساع             {: والعرب  
بـجمال منطقهم وخالبة ألسنتهم ، وقد دفعتهم تلك الرغبة دفعا إىل تـحسني كالمهم             

وهو ما كان حكمـة  " الْبيت الْيتيم "  ويف الشعر هناك  ٢}وحتبري ألفاظهم حىت يف أمثاهلم     
أو مثال ، وهنا أيضا تبدو العالقة وثيقة جدا ال تنفصل ، ومراجعة كتب األمثال تكـشف                 
أنـها صيغت وفق إيقاع موسيقي وأغلبها مطابقة ألوزان العروض ، واحلديث هنا لـيس              
عن األبيات أو أشطارها يف األمثال ، ألنين وجدت أمثاال على أوزان العـروض كلـها ،                 

مثال املوافقة للمتدارك وجدت ذا التفعيلتني والثالث واألربع واخلمس والـست           وفـي األ 
، وهنا  " فاعلُ  " والسبع ، ووجدت األمثال قد اشتملت على أشكال فاعلُن كلها ، ومنها             

أنبه إىل الطريقة اليت سلكتها يف التخريج ، فلم أقبل إال ما وافق املتدارك حصرا ، وما شابه                  
مل أقبله ، كالرجز يف حال طي مستفْعلُن كلها ، أو السريع ، والرمل واملديد               غري املتدارك   

فـي حال اخلنب أو عدمه ، فكل هذا كنت أتركه منعا للتفسري املغاير ، ووقفـت فقـط                  
  : على ما وافق املتدارك ، وال ميكن تفسريه إال باملتدارك ونبدأ 

 يـــانرلْعل لُحـــصقَمـــيصٍ ي أَي  
×| << ××  |×  |<<××  |××  

  فَعلُـن / فَعلُن  / فاعلُ  / فَعلُن  / فـاعلُ  
  

ــان ــصلُح للْغرثـ ــامٍ يـ     ٣أَي طَعـ
× | << ×× |× |<< ××  |××  

  فَعلُـن / فَعلُن  / فاعلُ  / فَعلُن  / فـاعلُ  
  لكن نظـن  ..." أَي قَميصٍ ال يصلُح     " نالحظ تساوي اإليقاع يف الشطرين ، ويف األصل         

  يوجب  اشتمال الشطر الثاين عليها وحىت لـو        " ال  " أن هناك خطأ ، فاشتمال شطر على        
  أمر آخـر ، وهـو أن      . يف الشطرين   " فاعلُ  " أضفناها فالوزن من الـمتدارك ، وتظهر       

  

  ــــــــــــــــــ
   .٢٦ص .   ـ   الفن ومذاهبه يف النثر العرب ٢ + ١
  . اختصارا " مج " وسنكتب ١٢٩ص   . ١ج /  ـ جممع األمثال ٣
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٣٦٣

٣٦٣

التفاعيل عشر تفاعيل ، يف كل شطر مخس ، والـمثل من أمثال املولدين ، ويف األصـل                 
جاءا فوق بعضهما ، ويظهر أما قسما وفصال ليكون كل منهما مثال قائمـا بنفـسه ،                 

  :ونكتب الشطر األول كما ورد يف املصدر 
 لْعل لُحــصقَمــيصٍ ال ي أَي  يــانر  

×|  << ×× | ××<<| × |×××  
  مفْعولُن/ فَعلُن  / فَعلُن  / فَعلُن  / فـاعلُ  

  

  " :فاعلُ " ونظل يف إيقاع املتدارك ووزنه مع وجود 
ــينِ ــن ذات النحيـ ــغلُ مـ     ١أَشـ

×   | <<  ××  |   ××   |××  
ــلُ  فاع / ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  

  " .أَخزى من ذات النحيينِ : " واية أخرى وجاء بر
ولعل هناك مـن حيـتج بـأن    " فاعلُ " هنا املتدارك املعروف  مثاين تفاعيل ، واألوىل هنا        

الـمطلوب شطران ، ونقول إن املشطور موجود بكثـرة يف الشواهد الشعرية، وهنا حنن             
  .نتقصى الوزن واإليقاع فقط 
  : املثل إىل شطر بيت كقول الشاعر كذلك فإن التضمني حيول

  :نبيل حممد األصباشي  
  يقــولُ لَقَــد ســبى إِبِلــي وأَودى  

  

  يو ــم ــوي ثُ ــر ، فَ ــا نفَ     ٢بِه
  :وهذا املثل 

   ــامني ــلُ ميــــ   اَلْخيــــ
       ××<<    |  ×      |××  
 لُـــنفَع / لُـــنفَع /  لُـــنفَع  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٣٢٩ص  .١ج /  ـ مج ١
استعمل تضمني ملثل عريب جاهلي ، وأصله أن رجال أغري على إبله فأخذت ، فلما توارى املغـريون   . ٩٥ص . ـ حلن اجلراح  ٢

  " . بِاِإلبِل أَوسعتهم سبا وأَودوا: " بـها  صعد إلـى أكمة وجعل يسبهم ، مث رجع إىل قومه فسألوه عن إبله ، فقال 
   .٣١٧ص  .١ج /  ـ مج ٣
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٣٦٤

٣٦٤

ــب ــريِ الْخبـ ــى الْجـ              ١أَدنـ
       ××   |     ××<<   |×  
 ــن ــن / فَعلُـ ــن / فَعلُـ   فَعلُـ

  .جمزوء املتدارك  واإليقاع راقص 
       ـمٍ ثَمـاننيهـعِ بضرم نلُ مغ٢أَش   

×| << ××<< |×|×<× |××  
  فَعلُن/ فاعلُن  / علُن  فَ/ فَعلُن  / فاعلُ  

  

  " .كلها " فاعلُن " باالضافة أنه مجع أشكال " فاعلُ " هنا مخس تفاعيل منها 
    ٣أَشـــهر ممـــن قـــاد الْجمـــلَ

×   | <<  ××   |  ××<< |×  
ــلُ  فاع / ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

 ــه ــي بيتـ ــأْر فـ ــم الْفَـ    ٤يلْجـ
×<     ×  |×<    ×    |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / فـ ــاعلُن   / فـ   فـ
  

  .الصحيحة " فاعلُن " هنا جمزوء ولكن 
   ٥غَلَبـــت جِلَّتهـــا حواشـــيها

<<  × |× |  <<×<×   |××  
  لُنـلُ   / فَعفاع /   لُنفـاع /  لُـنفَع  

  

  " .فاعلُ " ومنها " فاعلُن " هنا التام ، ومجع أشكال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٣٤٣ص  .١ج /  ـ مج ١

   .٤١٠ص  .١ج /  ـ مج ٢

   .٤٩٠ص  .١ج /  ـ مج ٣

   .٥٠٩ص  .١ج/  ـ مج ٤

   .٦٧ص  .٢ج /  ـ مج ٥
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٣٦٥

٣٦٥

ــــهجرالْعــــاجِزِ خ ــــم١ع    
       ×× |×     |    <<×<×  
 ــن ــلُ / فَعلُـ ــاعلُن  / فاعـ   فـ

  

" وتكون التفعيلـة  " خرجه " ن قراءته بتسكني اهلاء من وميك" فاعلُ " هنا مـجزوء وفيه   
 لُنبدل " فَع " لُنفاع. "  

ــاءٍ  ــي م ــحٍ ف ــن ملْ م ــلَف ٢أَص    
×   | <<   ××  |  ××   |××  

ــلُ  فاع / ــن ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ
  

  .فهو من نفس الوزن"  الْخرقاِء أَطْولُ من طُنبِ" يف البداية ، ومثله " فاعلُ " هنا تام وفيه 
   ٣عـــش رجبـــاً تـــر عجبـــا

×  |     <<×<<    |    <<×  
ــلُ  ــلُ / فاعـ ــن  / فاعـ   فَعلُـ

  

ــة    ــات األربع ــاور املتحرك ــل جت ــشعر بثق ــرتني وال ن ــلُ  م ــررت فاع :تك
 ــب ها حاطدهــش ي ــم ــفْقَةٌ لَ ٤ص    

×<  ×  |   ××  |   ×× |×<×   
 لُنــاع ــن فَ/ ف ــن / علُ ــاعلُن / فَعلُ   ف

  

  .هنا تام بدأ بـ  فاعلُن  وانتهى ا 
ــدانا  جو رِعــس ا تــدان ــرِع فقْ ٥أَس     

  ×× |  ××  |  ×× | ×× |××   
  

  لُنفَع /  لُنفَع /  لُنفَع /   لُـنفَع /    لُـنفَع  
  
  

  ـــــــــ ــــــــــــــــ
   .٣٣ص  .٢ج /  ـ مج ١
   .٥٢٠ص . ١ج/ ـ مج  ٢
   .٢٠ص . ٢ج/  ـ مج ٣
  .٤٩٥ص . ١ج/  ـ  مج ٤
   .٤٣٥ص . ١ج/  ـ مج ٥
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٦٦

٣٦٦

  

  " .فَعلُن " هنا مخس تفاعيل كلها 
ــدا  ــح رويـــ     ١ضـــ

×           |         <<××   
ــلُ  ــن   / فاعـــ   فَعلُـــ

  

مطوية  وهـذا    " فْعالتن  مست" ورمبا احتج البعض بأنـها     " فاعلُ  " هنا تفعيلتان ، األوىل     
كتفعيلة قائمة بنفسها منذ القدم ، وهذا املثل حيتمـل تفـسريا    " مستفْعالتن  " يعين وجود   

  . آخر غري املتدارك 
           ـهلْتفَـا كَـرِشٍ لَفَع ـكإِلَى ذل  تدجو ٢لَو   

×<×<< |×|×|<<×| <<×|<<×<×   
  لُنفاع /  لُنلُ  / فَعلُ  / فاعلُ  فا/ فاعع / لُنفـاع  

  

  .فم = فا . فيه ثالث مرات " فاعلُ" هنا ست تفاعيل تساوي بيتا من ازوء ، تكررت 
 ــيه ــن بِقَواص لكمِ وــالَّلح ــشحم بِ ــيس ال     ٣لَ

 ×× |×< × |× | << ××<< | ×  |××  
  لُنفَع /  لُنلُ  / فاعفاع /   لُـنفَع /   لُـنفَع / لُـنفَع  

  " .فاعلُ " ت تفاعيل بينها  وهنا أيضا س
  ةرأْجتــس ــى كَالْم ــةُ الثَّكْل حائالن تــس ٤لَي   

×< × |×  |<< ×× |  ×× | ××<< |×  
  لُنلُ  / فـاعفاع /  لُنفَع /  لُنفَع /   لُـنفَع / لُـنفَع  

  

  .وهنا نفس األمر ست تفاعيل بينها فاعلُ  
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٢٤ص . ١ج /  ـ مج١
   .٢١١ص . ٢ج/  ـ مج ٢
   .٢٢٧ص  .١ج/  ـ مج ٣
   .٢٣٨ص  .٢ج/  ـ مج ٤
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  وائر                                            حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الد

  

٣٦٧

٣٦٧

ــلِ    ــه كَمرسـ ــابِس فيـ ــٌأل حـ    ١كَـ
<<   ×   |×<   ×  |×     |   <<×<×  

 ــن ــاعلُن / فَعلُـ ــلُ / فـ ــاعلُن  / فاعـ   فـ
  " .فاعلُ " هنا شطر من أربع تفاعيل منها 

    ٢يالَّليـــــلَ وأَهـــــضام الْـــــواد
      ××<<   |   ×   |    ××      | ××  
 ــن ــن / فَعلُـ ــن / فَعلُـ ــن   / فَعلُـ   فَعلُـ

  . هنا أيضا أربع تفاعيل 
ــوادي     ــداِء الْ بِأَع بــض ــرِك ال ت ــو    ٣لَ

×  | <<   ××<<  | ×  |   ××    |××  
ــلُ  فاع / ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ

  

والـموسيقى سلسة سائغة جدا ، وقارن بـني سـرعة          " فاعلُ  " يل منها   هنا مخس تفاع  
  . مع أن هذا أقصر " كٌَأل حابِس فيه كَمرسلِ " االيقاع هنا وبطئه يف املثل

لَفْــــظ ــــنم قــــدــــظٌ أَص٤لَح   
          ××   |×          |     <<×××  
 لُـــــنـــــلُ / فَعفاع / ـــــنالتفَع  

  

  "  .فاعلُ " توسطته " فاعلُن " رفل على اعتبار األصل هنا جمزوء وم
  كــسمتسمــا ال ي ــِسكم٥ال ت    

   ××  |   ××  |   ××  |×<×   
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــاعلُن  / فَعلُ   فَ

  

  ـــــــــــــ
   .١٩٤ص  .٢ج/  ـ مج ١
   .٢١٧ص  .٢ج/  ـ مج ٢
   .٢٣٠ص  .٢ج/  ـ مج ٣
   .٢٤٩ص . ٢ج/  ـ مج ٤
   .٢٥٥ص  .٢ج/  ـ مج ٥
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٦٨

٣٦٨

  .فَعلُن " يستمسك : " ، وميكن " فاعلُن " آخرها " هنا شطر تام من أربع تفاعيل 
يـــــــصعمل ـــــــر١ال أَم     

          ××<<    |     ×     |××  
 ــن ــن / فَعلُــ ــن    / فَعلُــ   فَعلُــ

ــديِما  ــصار نــ ــاه فَــ    ٢كَلَّمنــ
      ××  |×  | <<×    |  <<××  
 ــن ــلُ / فَعلُ ــلُ / فاع فاع /  ــن   فَعلُ

  

  :، وهذا الوزن الذي ذكرته األستاذة نازك " فاعلُ " هنا تام ، أربع تفاعيل منها 
ــيحِ      ــونَ ذَب ــرِب لَ غــانَ الْم   ك

   ××  |× | <<×   |  <<××  
 ــن ــلُ / فَعلُ ــلُ / فاع فاع /   ــن   فَعلُ

  

ــةَ   ــق كَآبـ ــروحِواُألفْـ     ٣مجـ
   ××<< |  ×<< | ×    |××  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ
جاء مطابقا للمثل من حيث التقطيع والتفاعيل ، واملثل من أمثـال املولـدين      صدر البيت 

على ما ذكر امليداين ، وذلك عصر ازدهرت فيه املوسيقى العربية وكثر التنويع خاصـة يف                
ملثل كما سبق يصاغ وفق ايقاع وموسيقى معينة ، إذًا كانوا على درايـة              املوشحات ، وا  

بايـقاعه وموسيقاه ، وما فيه من التفاعيل ، ورمبا بسبب غياب التسمية مل تشغل التفعيلة               
حيزا عندهم ، إذ أن كثريا منهم رفض الـمتدارك من أصله ، ورافض األصـل يـرفض                 

  .الفرع بدءا 
بيت ، ورمبا ال ، لكن تضمينه يف الشعر سيقلبه إىل شعر ، وذا              واملثل هنا رمبا كان شطر      

  .منذ قرون كثرية وليس يف القرن العشرين " فاعلُ " يظهر وجود الوزن و 
     كُنـــا فـــي ســـمرٍ وســـرورٍ

  وأَتانـــا ضـــيف لـــسؤالٍ    
  

  وغنــاٍء كَــم كــانَ رخيمــا     
ــديِما  "  ــصار نـ ــاه فَـ   " كَلَّمنـ

  ــــــــــــــ
   .٢٥٥ص . ٢ج/  ـ مج ١
   .٢٠٥ص  .٢ج/  ـ مج ٢
   .٢٤٠ص   . ٢ج /  ـ الديوان ٣
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٧٠

٣٧٠

  :وهذا تقطيع البيتني بعد أن ضمنا املثل 
  كُنــا فــي ســمرٍ وســرورٍ     

   ×× |× |  <<×    |  <<××  
 ــن ــلُ / فَعلُ ــلُ / فاع فاع / ــن   فَعلُ

       وأَتانـــا ضـــيف لـــسؤالٍ                  
<<  ×  |  ××  |×    | <<××  

 ــن ــن / فَعلُ ــلُ / فَعلُ فاع / ــن   فَعلُ
  

ــاٍء كَــم كــانَ رخيمــا        وغن
<< ×  |   ×× |×   |  <<××  

 ــن ــن / فَعلُ ــلُ / فَعلُ فاع /  ــن   فَعلُ
  كَلَّمنــــاه فَــــصار نــــدميا 

   ×× |× |  <<×   |   <<××  
 ــن ــلُ / فَعلُ ــلُ / فاع فاع /  ــن   فَعلُ

  .واستعماهلا منذ اجلاهلية " فاعلُ " هذا األمر يثبت مبا ال يدع جماال للشك وجود التفعيلة 
  :ألا بصورا هذه موجودة يف أمثال اجلاهلية أيضا  

   ١كَــالْممهورة مــن مــالِ أَبيهــا   
     ××   |× |  <<   ××<< |××  
 ــن ــلُ / فَعلُ فاع / ــن ــن  فَعال/ فَعلُ ت  

  

   ٢مـات فُالنُ بِبِطْنته لَـم يتغـضغض منهـا شـيءٌ          
×| <<×|<<×|<< ××<<| × | ××|×××  

  مفْعـولُن / فَعلُن  / فَعلُن  / فَعلُن  / فاعلُ  /فاعلُ  / فاعلُ  
  .هنا شطر من سبع تفاعيل 

   ٣ال يــــستمتع بِــــالْجوزة إِالَّ كاســــرها
   ×× |× | << ×× << | ×  | ××<< |×  

  لُنـلُ   / فَعفاع /   لُـنفَع /   لُـنفَع /   لُـنفَع /   لُـنفَع  
  .هنا بيت من ازوء ، ست تفاعيل

  ـــــــــــــــ

   .١٩٧ص  .٢ج /  ـ مج ١

   .٣١٥ص  .٢ج /  ـ مج ٢

   .٣٠٦ص  .٢ج /  ـ مج ٣
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٧٠

٣٧٠

ــد اهللاْ  ــا عبِــ ــز لَمــ ــوال الْخبــ     ١لَــ
        ××|×      |    <<×   |    <<××>  
 ــن ــلُ / فَعلُـ ــلُ / فاعـ ــالنْ  / فاعـ   فَعـ

  

وهنا نفس وزن األستاذة نازك ، بزيادة التذييل ، أو الترفيل ، على الشطر ، على اعتبـار                  
  " .فاعلُن " األصل 

     ٢من يأْكُلُ خضما ال يأْكُـلُ قَـضما       
 ××<<| × | ××|×  | <<××  
  لُنفَع/   لُنفَع  /  لُنـلُ   / فَعفاع / لُـنفَع  

  

وقد أشرنا إىل هذا الـمثل     " من  " هنا التزمنا الدقة يف التشكيل ، رغم وجود أداة الشرط           
  . يف مقدمة التكملة 

، وبتـسكني         "من يأْكُلُ قَضما ال يأْكُلُ خـضما        " وورد املثل معكوسا بعد هذا الـمثل       
  .مخس مرات وأيضا نظل يف املتدارك "فَعلُن " سنحصل على " يأْكُلْ " 

    ٣مــا لــي ذَنــب إِالَّ ذَنــب صــخرِ
   ×× |  ××   | ××  |×<××  
 لُــنفَع / لُــنفَع / لُــنفَع / نالتفــاع  

ــدلِ  ــى الْجنـ ــاب علـ     ٤ال عتـ
×<     ×<<  |   ×     |×<×  

 لُنــاع ــن / فـ ــاعلُن  / فَعلُـ   فـ
  

  ــــــــــــــ
   .٣٠٤ص  .٢ج /  ـ مج ١

   .٣٦٣ص  . ٢ج /  ـ مج ٢

   . ٣١١ص  . ٢ج /  ـ مج ٣

   .٢٦٨ص  .٢ج /  ـ مج ٤
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٧١

٣٧١

ةمـــرض خ١مـــا بِهـــا نـــاف   
×<    ×   |×     |   <<×<×  

 لُنــاع ــلُ / فـ ــاعلُن / فاعـ   فـ
  

  " .فَعلُن " نقف على " ضرمه " وبتسكني آخر 
ـ       ٢ن تعقــاد الــرتمِ أَمحــلُ مـ

×  |  <<  ××   |  ××<< |×  
ــلُ  فاع / ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

   ــه ــالد لَ ال ت ــن مل ــالد    ٣ال بِ
×<  ×<<  | × |×<  ×<< |×  

 لُنــاع ــن / ف ــاعلُن / فَعلُ ــن / ف   فَعلُ
  

   رــذ تى الْحــؤ ي ــه ــن مأْمنِ ٤م     
   ××<<  | ×   |  ××|<< ×  

 لُنفَع / لُنفَع / لُنفَع /لُنفَع  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن/ فَعلُ   فَعلُ
  

نكتفي ذه األمثلة احمللولة االن ، ولنا عودة إليها ، واالن ال بد من املقارنة بـشيء مـن                   
  :اخلبب املعروف فلو أخذنا 

  

   ةجوالــص ــرِبت بِـ ــرةٌ ضـ   كُـ
  

  

ـ    لٌ رجـــلُ فَتلَقَّفَهـــا رجــ
  :أو الشعر الـمنسوب لالمام علي كرم اهللا وجهه ، مع اعتقادنا أنه منحول 

  :أو قول أيب العتاهية 
   ــرِب ــت يطْ يــي ب ــم القاض ه  

  :أو شعر اخلليل 
    ــب ــا عوت ــي لَم ــالَ الْقاض   ق

  
  ـــــــــ

   .٣٢٩ص  .٢ج /  ـ مج ١
   .٣٨٤ص  .٢ج /  ـ مج ٢
  . ٢٨٦ص  .٢ج /  ـ مج ٣
   .٣٦٧ص  .٢ج/  ـ مج ٤
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٧٢

٣٧٢

     ــن في معتــس و  يــر مــذا ع   ه
  

  ك

ــي     ــضلِ الْقاض ــد الْفَ نع ــد يز  
، وحنن نشك أن اخلليل أوصـى       " أي نبذه   " وقد ورد أن اخلليل أوصى بطرح هذا الشعر         

بطرحه ، أو بطرح ونبذ املتدارك ؛ ففي كتاب العني ، الذي صاحبه اخلليل نفسه ، جند ما                  
ما قبض من حروف حشوه مما جيوز       : واملخبون من أجزاء الشعر     { :  كالم اخلليل    يلي من 

، أو يف النصف ، وذلك الشعر       " فَعلُن  " " فاعلُن  " فـي الزحاف فيلزم قبضه كقولك يف       
   .١}خمبون ، واجلزء خمبون 

بل اخلليـل   واملتدارك مبين على فاعلُن فـي األصل ، وذكر اخلنب يف فاعلُن بالذات من ق             
يشري إىل شيء مهم له عالقة بـما حنن بصدده وهو املتدارك ، ويؤيد ذلك ، الشعر الذي                 

  :قاله اخلليل على املتدارك 
  

ــوا    ــد بخلُ ــأَبوا فَلَقَ ــئلُوا فَ س  
ــا    بــلٍ طَر ــى طَلَ ــت علَ كَيأَب  

  

  ك

  فَلَبِــئْس لَعمــرك مــا فَعلُــوا   
  ٢فَـــشجاك وأَحزنـــك الطَّلَـــلُ

 " تكَييف مصادر أخرى وردت " أَب " قَفْتأَو. "  
  .شعر اخلليل هذا يؤيد ما ذهبنا إليه ، ألن مجيع التفاعيل وردت خمبونة 

كثريا ما ترد هذه األبيات كشواهد على املتدارك عند هذا العروضـي أو ذاك ، دون أدىن                 
ليس إال ، وأن هذا الشكل      اعتراض على الـمعىن ، ألن املقصود يف الشاهد ايقاع الوزن           

من االيقاع موجود ومستعمل ، وقد وقفت على شواهد على جـميع البحور يف أمثـال               
العرب ، وأحيانا كثرية ، فإن املثل يكون شطر بيت من الشعر ، وحىت األمثـال الـيت ال                   
توافق البحور فإن هلا ايقاعا منسجما ومستساغا ، ونـجد السجع يدخل فيهـا ليـضفي               

سحة من مجال اجلرس الـموسيقي واللغوي ، فكَأا فصلت تفصيال على مقـاس             عليها م 
  . معني وايقاع يطرب 

  إذا قبلنا ضم هذه   : نقف اآلن على بعض ما وافق البحور من األمثال ، ونقول من البداية              
  ـــــــــــ

   .٢٧٩ص  .٤ج /   ـ كتاب العني ١
   .٣٥٣ص . ـ شعراء مقلون ٢
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٣٧٣

٣٧٣

وكثريا ما ضمن الشعراء يف شعرهم أمثاال ، بل إن أغلب األمثال شعر             األمثال إىل الشعر ،     
" فذهبت مثال   " أو  " فأرسلها مثال   " أو  " قال بيتا فأرسله مثال     : " ، وال يغيب عنا القول      

إذا قبلنا هذا ، فال جمال لالعتراض على أشكال املتدارك          : ، نقول   " فذهب قوله مثال    " أو  
ل ، ألا موزونة عروضيا أوال ، وألا قابلة للتضمني ثانيا ، وقبوهلا             اليت أوردناها من األمثا   

التضمني واشتماهلا على الوزن يعين انضواءها تـحت راية الشعر ، وهناك أمثال وافقـت              
البحور وأمثال ايقاعها غري موجود فـي الدوائر ، لكنها موزونة بوزن حمدد ، بل هنـاك                

 ، وهناك من عد املثل داخال يف الشعر كاملرزوقي          سجع موزون بوزن غري أوزان العروض     
مثل سـائر ،  : أقسام الشعر ثالثة : " وقد قيل { : يف شرحه حلماسة أيب متام حيث يقول      

  .١}" وتشبيه نادر ، واستعارة قريبة 
إم كانوا حياولون شرف املعىن وصحته ، وجزالة اللفـظ          { : وقبل هذا قال عن العرب      

بة يف الوصف ، ومن اجتماع هذه األسباب الثالثة كثـرت سـوائر             واستقامته ، واالصا  
األمثال ، وشوارد ألبيات ـ واملقاربة يف التشبيه ، والتحام أجزاء النظم والتئامها على ختري  
من لذيذ الوزن ، ومناسبة املستعار منه للمستعار له ، ومشاكلة اللفـظ للمعـىن وشـدة                 

هما ـ فهذه سبعة أبواب هي عمود الـشعر ، ولكـل    اقتضائهما للقافية حىت ال منافرة بين
   ٢}باب منها معيار 

واضح هنا أن املرزوقي يعد املثل ضمن أقسام الشعر ، ويف االقتباسني عنه ، وهذا يعين أن                 
األمثال قبل سريها يف الزمن قد خصت بعناية فائقة ، وخضعت لعمليـات كـثرية مـن                 

ني ، حىت وان مل يأت على األوزان املعروفـة ،           التحسني والتجميل والتوقيع على وزن مع     
وهذا رمبا يشري إىل أن األمثال اليت خالف وزا أوزان الشعر املعروفة لنا ، إمنا هي أصـول             

ومـن  " ما وصلنا من شعر العرب إال أقله " وزنية ما زالت موجودة ، ويؤيد هذا ، القول          
  .نا حىت اليوم ضمن ما تعنيه اجلملة ، أنه توجد أوزان غري ما عرف

  
  

  ــــــــــــــــــ

   .١٠ص  . ١ج /  ـ شرح ديوان احلماسة للمرزوقي ١
   .٩ص . م .  ـ ن ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٧٤

٣٧٤

  وأشطار أبيات جرت جمرى املثل/ أمثال وافقت البحور 
  : ـ الطويل ١

ــبِ  وائنُ النــو ع مــو ــوم إِنَّ الَّل    ١دعِ الَّل
<  ××<  | ×××<  | ××< |×<×  

  فَعـولُن /م فــاعيلُن /  فَعـولُن / لُنفــاعم  
  . واضح أنه شطر بيت شعر 

  ــر بخ ــم عريِهــي ب ــاسٍ ف ــلِّ أُن     ٢لكُ
<×<  |  < ×××< |×< |  <×<×   

ــاعيلُن / فَعــولُ  ــاعلُن / فَعــولُ / مف   مف
  

ــولُ   ــو ذَل فَه دــالْقَو ــدا بِ ي ــاع    ٣أَط
<×<  |  <  ×××< |×<   | <××  

ــولُ  ــاعيلُ/ فَع ــولُ / ن مف ــولُن  / فَع   فَع
  

  .هذا أيضا واضح أنه شطر بيت ونسيج الكلمات يدل على ذلك 
  ــب البِ الثَّعالــالْك ــت بِ بــانٌ أَر      ٤زم

<  ××< |  ×××< |  ××< |×<×  
  فَعـولُن / فــاعيلُنم /  فَعـولُن /لُنفــاعم  

  . شطر بيت 
  : ـ املديد ٢

  ــــــــــــ
   .٣٤٩ ص . ١ج /  ـ مج ١
   .٢١٣ص   . ٢ج /  ـ مج ٢
   .٥٤٣ص   . ١ج /  ـ مج ٣
   .٤٠٥ص   . ١ج /  ـ مج ٤
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٣٧٥

٣٧٥

ــي  ــرجي وبغل ــبيلِ اِهللا س ــي س ١ف       
×<    ××   |×<   ×  |×<××  

 نالتفــاع / لُنفــاع /   نالتفــاع  
    ٢مـــا بِهـــا طَـــلٌّ وال ناطـــلُ

×<      ××   |×<   ×  |×<×  
 نالتفـــاع /فـــاع لُن /  لُنفـــاع  

بِمـــا فيـــه نهالـــر ٣غَلَـــق              
<<      ××<<   |   ×    |××  

 ــن ــن / فَعالتـ ــن   / فَعلُـ   فَعلُـ
 هعــسام ــدع اُهللا مـــ      ٤جـــ

<<      ××<<   |   ×<<  |×  
 ــن ــن / فَعالتـ ــن  / فَعلُـ   فَعلُـ

ــانتحرا  ــسارِق فَـ ــرِق الـ     ٥سـ
<<     ××<<    |   ×<<  |×  

 ــن ــن / فَعالتـ ــن   / فَعلُـ   فَعلُـ
ــالًء كــونُ صت سمــش ــادت ال      ٦ك

×<     ××<<   |   ×<< |××  
 نالتــاع ــن / فـ ــن  / فَعلُـ   فَعالتـ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مادة ـ نفق ـ ١٧٧ص  . ٥ويف كتاب العني ج  . ٩٣ص   . ٢ج /  ـ مج ١
هجـــــردى سأَوـــــلُ وغالْب فَـــــقن  

  

ــلْ  ــرجِي وبغـ ــه سـ ــبيلِ الَّلـ ــي سـ فـ
  .وهذا بيت من الرمل ، والعالقة بني شطر املديد وشطر الرمل واضحة 

   .٣٣٣ص   . ٢ج /  ـ مج ٢
   .٧٢ص   . ٢ج /  ـ مج ٣
   .٢٢٣ص  . ١ج /  ـ مج ٤
   .٤٢٩ص   . ١ج /  ـ مج ٥
   .١٨٨ص   . ٢ج /  ـ مج ٦
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٣٧٦

٣٧٦

  .يف هذين األخريين يالحظ أيضا ايقاع املتدارك وباالمكان خترجيهما 
  : ـ البسيط ٣

        ـدلـى اَألسرٍ عذُع نم ريالْع مقْدي ١قَد 

××< × |×< ×|××<×<< |×  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم /  لُـنفَع  

ـ        بنالْع بِه دصحال ي كوعِ الشرزي ن٢ام 
××< × |×< × |××<×<<|×  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم /  لُـنفَع
  :جمزوء البسيط 

ــك ــست تملَ ناَء لَيــس ةُ حــض ي٣ح   
×<<    ×  |×<   ×  |××<×  

 لُنعتــس م / لُنــاع ــستفْعلُن  / ف م  
  

يضرب للكثري الـمحاسن واملناقب    يعين أن احلسناء ال تالم على حيضتها ألا ال متلكها ،            
  .حتصل منه زلة ، فال يعاب ، كما أن حيضتها ال تعد عيبا 

  :خملع البسيط 
   ــيعالْم ــنــا مظَن قــد٤أَص     

×<<     ×   |×<   ×<   |××  
 لُنعتـــسم / لُنفـــاع /              فَعـــولُن  

  

  ــــــــــــــــ
   .١٥٥ص  . ٢ج/  ـ مج ١

   .٣٧٢ص  . ٢ج/  مج  ـ٢

   .٢٦٤ص   .١ج /  ـ مج ٣

   .٥١٦ص   . ١ج /  ـ مج ٤
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٣٧٧

٣٧٧

ــلِ  ــرأُ للْهزيـ ــدب أَمـ    ١اَلْجـ
××<      ×<<   |  ×<   |××  

 لُنفْعتـــسم / لُـــنفَع /   فَعـــولُن  
  

  :مستفْعلُن فاعلُن فاعلُن / وهو الوزن الذي ذكره حازم : املقبول 
 ــي رفطَّــةٌ جــاَء وخ ــه٢أْس     

×<<     ×   |×<    × |×<×  
 لُنعتـــسم / لُنفـــاع /  لُنفـــاع  

  

  ٣عيـــر رعـــى أَنفُـــه الْكَـــالَ
××<       ×   |×<   ×<   |×  

 لُنفْعتــس ــاعلُن / مـ ــو  / فـ   فَعـ
  

  توــص ــو بِال ــاك ولَ ــن أَخ ٤أَع          
<×<     ×<<   |  ×   |×××  

ــتفْعلُ ــن / ن مـ ــولُن   / فَعلُـ   مفْعـ
  : الوافر – ٤

       لـى الْقَـرِيع ي فَطَـمرى الْـواد٥ج    
<    ×××<  |×<<  ×<  |××  

 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /   فَعــولُن  
  ـــــــــــ

   .٢٢٨ص  . ١ج / ـ مج ١

   .٢٣١ص  . ١ج /  ـ مج ٢

   .٣٢ص   . ٢ج /  ـ مج ٣

   .٣٧ص   . ٢ج /  ـ مج ٤

   .٢١١ص  . ١ج /  ـ مج ٥
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٣٧٨

٣٧٨

  :جمزوء الوافر 
  ـــلُهِء واصـــرالْم مـــيم١ح     

<          ×××<       |×<<×  
 ــاعيلُن ــاعلَتن  / مفـــ   مفـــ

   ثَرتــان ــى فَ ــب لَيل نا حرــر ٢ص   
<     ×××<   |   ×××<   |×  

 فـــاعيلُنم / فـــاعيلُنفَعـــو / م  
ــه يهــونُ ــريِم لَ ال ح ــن ــرى م ٣ت   

<    ×××<  |×<<  ×<  |××  
 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم / فَعــولُن  

 عــر الْج ــِسيك أُح ــت ــذا كُن    ٤له
<     ×××<   |   ×××<< |×  

 فـــاعيلُنم / فـــاعيلُنم /  لُـــنفَع  
  

  .حمذوفة " فَعولُن " أي " فَعو " نقف على " الْجرع " بتسكني آخر 
 ٥ علـى الْفَـصيلِ    كَفَضلِ ابنِ الْمخاضِ  

<    ×××<  |×<< ×<   |××  
 فــاعيلُنم / نلَتفــاعم /  فَعــولُن  

  : ـ الكامل  ٥
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٦١ص  . ١ج /  ـ مج ١

   .٥١١ص   . ١ج /  ـ مج ٢

   .١٩٤ص  . ١ج /  ـ مج ٣

   .٢٢٦ص   . ٢ج /  ـ مج ٤

   .١٦٩ص  . ٢ج /  ـ مج ٥
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٣٧٩

٣٧٩

ــك أُ لَتثَك ــع ــرد ترقَ ج أَي ــك ١م   
<<×< ×<<  |×< ×  |××<×  

 لُنــاع ــاعلُن / متف ــستفْعلُن / متف م  
  :جمزوء الكامل 

   ٢بـــين الْعـــصا ولحائهـــا  
××<           ×<<      |×<×  

 لُنفْعتــس ــاعلُن / مـــ   متفـــ
  .والشواهد على الكامل كثرية 

  :  ـ اهلزج ٦
ــانَ كَالنخـــلِ      ــرى الْفتيـ   تـ

<           ×××<        |×××  
 ــاعيلُن ــاعيلُن  / مفـــ   مفـــ

  

   ٣ومــا يــدريك مــا الــدخلُ   
<           ×××<        |×××  

 ــاعيلُن ــاعيلُن  / مفـــ   مفـــ
ــى بِالـــشك جهـــالً       ٤كَفـ

<            ×××<         |××  
 فــــــاعيلُنم /  فَعــــــولُن  

  : الرجز – ٧
  ـــــــــــــ

  

   .٢٠٦ص  . ١ج /  ـ مج ١
   .١٣٤ص  . ١ج /  ـ مج ٢
   :٢٥٨ص  . ٣ج / كتاب العني / قائلة الشعر هي ابنة اخلس العادية  . ١٨٦ص  . ١ج /  ـ مج ٣

  وقالَــــــت قالَــــــةً أُختــــــي
ــلِ  ــانَ كَالنخـــ ــرى الْفتيـــ   تـــ

  

ــا عقْـــــلُ   ــا لَهـــ   وحجواهـــ
ــا ا  ــدريك مــ ــا يــ ــدخلُومــ   لــ

  

  " .وما يدريك بِالدخلِ : " ويروى البيت 
   .١٩٢ص  . ٢ج /  ـ  مج ٤
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٨٠

٣٨٠

   هنــوؤيو هــسوؤ مــا ي كــر ١ت    
<<<  ×< |×<   ×<<  |×<×  

 نلَـــتفَع / لُنفْعـــتم /  لُنفـــاعتم  
  

علُن األصـلية   ال تكـون مـع مـستفْ      " متفاعلُن  " رمبا دل هذا على قدم املثل ، ذلك أن          
لذا " فَعلَتن  " وحيوهلا إىل   " مستفْعلُن  " ، بل بـ    " متفاعلُن  " والـخبل ليس له عالقة بـ      

  .حكمنا أن هذه الصورة من الرجز 
ورمبا هـذا    " ٢وإن كان معلوما عندنا أن الكامل منتزع منه       :" وقال الشيخ جالل احلنفي     

  . الرجز ، وال نقول إن الرجز أصل الكامل املثل أصل قبل انفصال الكامل عن
  .جمزوء الرجز 

ــي  ــا والَّتــ ــد الَّلتيــ   ٣بعــ
××<          ×         |××<×  

 لُنفْعتـــــسم / لُنفْعتـــــسم  
  .وهناك ما بين على تفعيلة واحدة 

  

ــك      ٤جمالَــ
   <×<×  

  لُنفْعــت   مـــ
  

  .ل وال تفعل ما يشينك أي الزم ما يورثك اجلمال ، يعين امج
  : الرمل – ٨
  
  

  ــــــــــــ
   .١٨٩ص  . ١ج /  ـ مج ١
   .٤٦٩ص .  ـ العروض ٢
   .١٣٣ص   . ١ج /  ـ مج ٣
   .٢٣١ص   . ١ج /  ـ مج ٤
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٨١

٣٨١

ــالَ   مجٍ جــد بِح ــز نع ــت بك١ر      
<<   ××  |×<    ××<<   |×  

 ـــنالتفَع / نالتــاع ــن  / فـ   فَعلُـ
ـ     ٢د الـضأْن قَلْـب اَألذْؤبِ     تحت جِلْ

×<   ××   |×<  ××    |×<×  
 نالتفــاع / نالتفــاع / لُنفــاع  

          دـونٍ مـا تـيـي كُـلِّ عف نس٣ح    
<<  ××  |×<   ××   |×<××  

 ــن التفَع / نالتــاع ــاعالتن  / ف   ف
  :جمزوء الرمل 

ــا  ــا واخبرينـــ       ٤جاوِرينـــ
×<          ××    |×     <××  

 نالتــاع ــاعالتن   / فـــ   فـــ
  لُوــس ــشوق الـ ــصد الـ      ٥حـ

<<         ××          |×<××  
 ـــــنالتفَع /    نالتفـــــاع  

  : السريع – ٩
  ـــــــــــ

   .٣٨٦ص  . ١ج /  ـ مج ١

   .١٩٦ص  .  ١ج /  ـ مج ٢

   .٢٥٧ص   . ١ج /  ـ مج ٣

   .٢١٥ص  . ١ج /  ـ مج ٤

   .٢٩٦ص  . ١ج /  ـ مج ٥
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٨٢

٣٨٢

ــةُ   ــتكُنِ الْوجبـ ــه فَلْـ    ١بِجنبِـ
<×<   ×  |×<<   ×    |×<×  

 لُنفْعـــتم / لُنعتـــسم /  لُنفـــاع  
 يتــم ــسماعِ سـ ــأُذُن الـ     ٢بِـ

<<<   ×<  |×<   ×      |××  
 نــت ــتفْعلُن / فَعلَـ ــن    / مـ   فَعلُـ

ــابِ   ــدين بِاَألذْن إِذْ ح نــص بص٣ب   
××<   ×<  |×<  ×     |×××  

 لُنفْعــتم / لُنفْعــتم /  فْعــولُنم  
ــا ــةً وال أَرى طَحنــ     ٤جعجعــ

×<<    ×<   |×<  ×     |××  
 لُنعتـــسم / لُنفْعـــتم /  لُـــنفَع  

 ــف ــار يختلـ ــذلك النجـ     ٥كَـ
<×<    ×<  |×<  ×<<    |×  

 لُنفْعــت ــتفْعلُن / مـ ــن  /مـ    فَعلُـ
ــارِقِ     ٦حلَـــف بِالـــسماِء والطَّـ

<<<  ×< |×<    ×     |×<×  
 نــت ــتفْعلُن / فَعلَـ ــاعلُن  / مـ   فـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٦ص   . ١ج /   ـ مج ١
   .١٣٣ص   . ١ج /  ـ مج ٢
   .٢١٣ص   . ١ج /  ـ مج ٣
   .٢١٣ص   . ١ج /  ـ مج ٤
   .١٧٣  ص . ٢ج /  ـ مج ٥
   .٢٧٠ص  . ١ج /  ـ مج ٦
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٨٣

٣٨٣

ــرِ  ــسمرِ والْقَمـ ــف بِالـ           ١حلَـ
<<<   ×<<<  |  ×<<     |×  

 نــت ــتن / فَعلَـ ــن   / فَعلَـ   فَعلُـ
  :  املنسرح – ١٠

  ــد ــد ولَ نِ والــي ــي ع ف ــن ي٢ز    
×<<   ×  |×<×   |  <×<<×  

 لُنعتــس م / ــالت فْعم /  لُنعتــس م  
  : اخلفيف – ١١

ــارا  ــه أَنْ يع ــي أَهلَ ــغلَ الْحلْ ٣ش    
<<   ××<  |×<  ×   |×<××  

 ــنالتفَع / لُنفْعــتم /   نالتفــاع  
ـــاحبن ٤كُـــلُّ كَلْـــبٍ بِبابِـــه        

×<    ××<  |×<  ×    |×××  
 نالتــاع   مفْعــولُن  / مــتفْعلُن / ف

   ــارِب ــارِب وال ق ــه ه ــا لَ    ٥م
×<    ××<<<  |  ×    |×<×  

 نالتــاع ــتن / فـ ــاعلُن     / فَعلَـ   فـ
  

  : وقد ورد اخلفيف بصور غري مألوفة 
ـــ ــضوا مدلجي م ــم ــوك ثُ   خلَّف

×<×  |   <×<<   ×  |×<×  
 التــاع ــستعلُن / ف م /لُنــاع   ف

  

   ٦ـن فَردا بـهمك مـا ودعـوك      }م { 

<< ××  |×<<   × |×<×>  
 ــن التفَع / لُنعتــس النْ/ مــاع    ف

ـ                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢٧٠ص  . ١ج /  ـ مج ١
   .٤٠٥ص   . ١ج /  ـ مج ٢
   .٤٧٢ص  . ١ج /  ـ مج ٣
   .٣١٨ص   . ٢ج /  ـ مج ٤
   .٣١٨ص   . ٢ج /  ـ مج ٥

ويف  . ٧٧ص  .  ـ  اجلامع يف العـروض والقـوايف     ٦
} بِِسالحٍ ما يقْتلُ الرجـلُ       { ٩ص   . ٢ج  / املستقصى  

وكال } بِعت جاري ولَم أَبِع داري       { ١٠ص   . ٢ويف ج   
بـق   { ١٢ص   . ٢ويف ج   . املثلني من  أشكال اخلفيف      

ذُلْ قَدابو كلَيعن كيوجاءت } م " لُنفْعتسم " " فَعولُن. "  
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٣٨٤

٣٨٤

  : املضارع – ١٢
باغَــــــهال يو ١كَــــــرمي    

<××          |         <×<××  
ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيـــ   فـــ

  ـــمخال ي نمالـــس ـــو٢ه     
<××         |          <×<××  

ــلُ  ــاعالتن  / مفاعيـــ   فـــ
  ٍ   ٣مواعيــــــد عرقــــــوب

<××    <            |      ×××  
  مفْعـــــولُن/ مفاعيـــــلُ 

  : املقتضب – ١٣
  لْطَــمت رى أَوتــشال ت ٤اَلْجِــرار     

×<×  |   <××<  ×   |××<×  
 ــالت فْعم / لُنفْعتــس م /  لُنفْعتــس م  

ــمِ  ــدينِ وللْفَــــ     ٥للْيــــ
×<×<        |           <×<×  

 ــالت ــتفْعلُن  / مفْعـــ     مـــ
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .١٨٦ص   . ٢ج /  ـ مج ١

   .٤٧٥ص   . ٢ج /  ـ مج ٢

   .٣٦٧ص   . ٢ج /  ـ مج ٣

   .٢٥٠ص   . ١ج /  ـ مج ٤

   .٢٤٥ص   . ٢ج /  ـ مج ٥
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٣٨٥

٣٨٥

 ــب ــن أَعتـ ــاَء مـ ــا أَسـ     ١مـ
×<×          |         <××<×  

 ــالت ــستفْعلُن/ مفْعـــ   مـــ
رــد ــولَ كَالـــ   ِ   ٢همال رســـ

×<×          |         <××<×  
 ــالت ــستفْعلُن   / مفْعـــ   مـــ

  : اتث – ١٤
  ٣جعلْتـــه نـــصب عينِـــي  

<×<         ×          |×<××  
 لُنفْعـــــتم /نالتفـــــاع  

  : املتقارب – ١٥
  ــك قْلــى ع ــلُ إِلَ قَيع ــئْت ٤أُش          

<×<  |  <×<  | <   ××< |×  
ــولُ ــولُ  / فَع ــولُن / فَع ــو / فَع   فَع

  ــدود ــرى الَّل جم ــه نــرى م ٥ج    
<     ××<   |   ××<     |××  

 ــولُن ــولُن / فَعـ ــولُن   / فَعـ   فَعـ
  : املتدارك – ١٦

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .٣٤١ص   . ٢ج /  ـ مج ١

   .٣٠٦ص   . ٢ج /  ـ مج ٢

   .٢١٧ص   . ١ج /  ـ مج ٣

   .٥٦٣ ص  . ١ج /  ـ مج ٤

   .٢١٤ص   . ١ج /  ـ مج ٥
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٣٨٦

٣٨٦

   هــد كحم ــد بــى ع ــب إِلَ ١ح   
×   |  <<  ××   |  ××<< | ×  

ــلُ  فاع / ــن ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ
  هــطُر ــدهر أَشـ ــب الـ    ٢حلَـ

<<     ×    |×<   ×<<    |×  
 ــن ــاعلُن / فَعلُـ ــن   / فـ   فَعلُـ

              ٣اَلْحـــصاةُ مـــن الْجبـــلِ  
×<      ×<<    |  ×<<    |×  

 لُنــاع ــن / فـ ــن / فَعلُـ   فَعلُـ
  

هذا املثل إذا قرئ باسترسال ، فإنه يشعر مبوسيقى         . ٤" طالَ اَألبد على لُبد     " ومن أمثاهلم   
ـ " راقصة مع أنه فيه أربعة متحركات متتالية           ع دورغم ذلك ال يشعر القارئ بثقل       " أَب

األوىل دخل عليها   " مستفْعلُن فاعلُن فاعلُن    "  املوسيقي ، وإذا أردنا خترجيه فهو        يف اجلرس 
الـيت  " مستفْعِ لُن   " أو الكف على قراءة     " مستفْعلُ  " اجلب فحذف ساكن الوتد فبقيت        

  : والتقطيع "فَعلُن فَعلُن " ألغيناها  والنتيجة واحدة ، التفعيلة الثانية والثالثة خبنتا 
   ــد ــى لُبـ ــد علـ ــالَ اَألبـ   طـ

××<<  |      <<  ×<<    |×  
ــستفْعلُ   ــن / مـ ــن / فَعلُـ   فَعلُـ

  

  :ذكر حازم هذا الوزن على أصله 
  ـــــــــــــ

  

  .األصل : واحملكد   . ٢٦١ص   . ١ج /  ـ مج ١

   .٢٥٦ص   . ١ج /  ـ مج ٢

   .٢٧٨ص   . ١ج /  ـ مج ٣

   .٥٣٨ / ١ ج/  ـ مج ٤
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٣٨٧

٣٨٧

   ــمالَّالئ يملَــو ــنع ر١أَقْــص    
×<<    ×   |×<   ×    |×<×  

 لُنعتـــسم / لُنفـــاع /  لُنفـــاع  
  :ومما وافق الوزن من األمثال 

ــةُ   ــت الْوقْعـ ــسالمٍ كانـ           ٢بِـ
<×<    ×   |×<    ×   |×<×  

 لُنفْعــت ــاعلُن / مـ ــاعلُن / فـ   فـ
  

  .ألستاذة الشاعرة نازك املالئكة هذا الوزن وكان يظن أا ابتكرته واستعملت ا
وهذا ميكن عـده    }   على لُبد     –طالَ اَألبد     { وميكننا قراءة املثل قسمني وتسكني آخره       

مسدوس الرجز ، لكن رغم امكان فصله إال أن قراءته باسترسال تضيف ايقاعا موسـيقيا               
  . حال فصله راقصا فيه مجالية أكثر  منها يف

ميكننا اآلن بكل ثقة واطمئنان القول إن العرب عرفوا هـذه التفعيلـة وتعـاملوا معهـا                 
  .واستعملوها بكثرة ، بل من احملال تصديق عدم معرفتهم ا 

إن الذي عرف هذه الصور الوزنية وغريها ، حتما عرف صور املتدارك كلها ، وأشـكال                
عنده مث نــحكم أنـه مل   " فاعلُ " صورة التفعيلة  تفاعيله كافة ، وال يعقل أن نعثر على         

يعرفها ، ويف ما أوردنا من أمثلة ، تظهر معرفته ا منذ اجلاهلية ، وقبل أن يؤسس علـم                   
  . بسكون العني " فَعلُن " العروض ، وكذلك 

  :هذا رأينا يف املوضوع ، ونضيف إىل ما سبق 
   ٣زر غبــــا تــــزدد حبــــا

       ××  |    ××        |×××  
 ــن ــن / فَعلُـ ــولُن / فَعلُـ   مفْعـ

  ـــــــــــ
   . ٢٤١ص  .  ـ منهاج البلغاء وسراج األدباء ١
   .١٨٤ص   . ١ج /  ـ مج ٢
   .٤٠٨ص   . ١ج/  ـ مج ٣
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٨٨

٣٨٨

هذا مثل جاهلي قدمي ، لكنه شطر املتدارك ـ شعثت تفاعيله ، وحذف وتد األخـرية ،   
  :عليه أن يقول فمن قال هذا ومثله أهون 

  ــك ــك يتبعـ ــوع كَلْبـ     ١جـ
      ××   |×      |   <<×××  
 ــن ــلُ / فَعلُـ ــولُن   / فاعـ   مفْعـ

  :أو يقول 
   ــر ــي خاس أَن ــم ــسي تعلَ    ٢نفْ

    ×× |×  | <<   ××  |×<×  
 ــن ــلُ / فَعلُ فاع / ــن ــاعلُن / فَعلُ   ف
  :أو يقول 

بِ بِكْــــــرالْكــــــاذ ٣أُم                  
       ××   |×       |    <<××  
 لُـــنـــلُ / فَعفاع /  لُـــنفَع  

  :أَو يقولَ 
   ــئْتــى شلــى أَن٤أَرِهــا أَج    

<<  ×<<  | ×  |   ××   |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ
  :أو يقول 

  ــــــــــ
   .٢١٩ص   . ١ج /  ـ مج ١

بعد الدارِ كَبعـد  { :  ذكر املثل التايل ١٠ص  . ٢ج / ويف املستقصى يف أمثال العرب  . ٣٩٢ص . ٢ج /  ـ مج  ٢

  .} فَعلُن / فَعلُن / فاعلُ / فَعلُن { وهو نفس الوزن } النسبِ 

   .١٢٩ص   . ١ج /  ـ مج ٣

   .٣٨٣ / ١ج /  ـ  مج ٤
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٨٩

٣٨٩

ــرٍ  جــي ح ــيٍ ف حو ــن ــى م             ١أَبق
  ××   |    ××   |  ××<< |×  

 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن  / فَعلُ   فَعلُ
  :أو يقول 

  حـــاسي ســـيالْخ ٢عـــاد               

       ××    |×       |   <<××  
 لُـــنـــلُ / فَعفاع /    لُـــنفَع  

  :أو يقول 
 ــب ــلْ تحظُــــ      ٣اُعلُــــ

              ××              |××  
 لُــــــنفَ/ فَع   لُــــــنع  

  :أو يقول 
   ٤عـــي أَبـــأَس مـــن شـــلَلٍ

      ××   |×    |   <<×<<×  
 ــن ــلُ / فَعلُـ ــتعلُن / فاعـ   مفْـ

  

" مفْعوالت مفـاعلَتن    : " ولو أردنا االجتهاد وختريج وزن جديد هنا من هذا الوزن لقلنا            
مفْعـوالت  =  الْخيس يحـاس     عاد" واملوسيقى سائغة ومجيلة وتقبلها األمساع ، وكذلك        

 وأيضا الوزن هنا مقبول موسيقيا ، أو " فَعولُن:  
  ــــــــــــ

ص  . ٢ويف ج .  ورد بنفس الصيغة ٢٧ص  . ١ج / ويف املستقصى يف أمثال العرب   . ١٦٤ص   . ١ج /  ـ مج  ١
  .} وحي في حجرٍ {  ورد بصيغة ٣٧٤

   .٢٩ص   . ٢ج /  ـ مج ٢
   .٢٦ص   . ٢ج /  ـ مج٣
   .١١ص   . ٢ج /  ـ مج ٤
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٣٩٠

٣٩٠

ــرمحِ "  ــن الـ ــالْمزداد مـ   ١"كَـ
  

واقـرأه عكـسا ،     " مفْعوالت مفاعيلُن   " وميكن قراءته   / فَعلُن فاعلُ فَعلُن فَع     = وتقطيعه  
  .نفس النتيجة بل إن جتاور املتحركني زاد من حسن ايقاعه وجرسه 

  :فاملسجوع كقوهلم : لبية العرب يف اجلاهلية ، قال وقد ذكر املعري  شيئا من ت
 ــك ــا لَبيــ ــك ربنــ   لَبيــ

××<          ×<       |×××>  
 لُنفْعتـــــسفـــــاعيالنْ/ مم  

  

  كيـــدبِي كُلُّـــه ـــريالْخ٢و  

××<         ×<      |×<<×>  
 لُنفْعتــس ــانْ/ مـــ   مفاعلَتـــ

 ، ويدخل على ما آخره سبب خفيـف ، ويف الـصدر             واضح أن الزيادة هنا هي التسبيغ     
 نلَتفاعويف العجز م ، فاعيلُنم.  

كذلك يظهر أن هذه التلبية بنيت على وزن خمصوص حمدد ، وال نراها من املـسجوع ،                 
  .ورمبا هي من األوزان اليت مل تصلنا 

  :  نفس الوزن ويف املستقصى يف أمثال العرب للزخمشري وجدنا هذا املثل ، وقد بين على
 ال فوهخ نم اكي٣ح  

××<×< |×××  
 لُنفْعتسم /فاعيلُنم  

  
  

  
  
  

  ـــــــــــــــ

   .١٩١ص   . ٢ج /  ـ مج ١
   .٥٣٥ ـ ٥٣٤ص  .  ـ رسالة الغفران ٢

   .٢٥١ ورقمه ٧٠ص  . ٢ج /  ـ املستقصى يف أمثال العرب ٣
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       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                       

  

٣٩١

٣٩١

  جديد للمتداركشكل
ضافة شكل آخر للمتدارك مل يكن موجـودا        ايتيح لنا بسهولة     عليه من الشواهد     وقفنا ما

  . ، رغم وجود شواهد من وزن املتدارك اليومحىت 
  :  ، املتدارك احلادي والعشرين وصورته عنده  جالل احلنفيالشيخ ذكر

ال تظْلــــم قَومــــا                        
      ××        |×××  
 ــن ــولُن   / فَعلُـ   مفْعـ

  

ــ ــا لَ مرــوا ج    ١م يجن
      ××        |×××  
 ــن ــولُن  / فَعلُـ   مفْعـ

وذكر شواهد عليه ، لكن نالحظ هنا أن الشطر مركب من تفعيلتني ونصف التفعيلـة ،                
  :فإذا مجعنا الشطرين 

  ال تظْلــم قَومــا لَــم يجنــوا جرمــا 
  ××  | ××  | ×× | ××  |××  
  لُنفَع /  لُنفَ/ فَع  لُنع /   لُـنفَع / لُـنفَع  

  

  .فهنا شطر مركب من مخس تفاعيل ، وقد مرت معنا شواهد مخاسية التفاعيل 
   ــان ــصلُح للْعريـ ــيصٍ يـ   أَي قَمـ

×|  <<  ×× |×  |<<  ××  |××  
  فَعلُـن / فَعلُـن   / فاعلُ  / فَعلُن  / فـاعلُ  

  

    ــان ــصلُح للْغرثـ ــامٍ يـ   أَي طَعـ
×< |  < ×× |× | <<  ××  |××  

  فَعلُـن / فَعلُـن   / فاعلُ  / فَعلُن  / فـاعلُ  
  :ونلتزم االعراب " من يأْكُلْ قَضما " وعكسه " من  يأْكُلْ خضما " أو املثل 

  من يأْكُلْ خـضما ال يأْكُـلْ قَـضما          
  ××  | ×× |  ×× |  ×× |××  
  لُنفَع /  لُنفَع /  لُنفَع /   لُـنفَع / لُـنفَع  

  

  من يأْكُلْ قَـضما ال يأْكُـلْ خـضما         
  ×× |  ×× |  ×× | ××  |××  
  لُنفَع /  لُنفَع /  لُنفَع /   لُـنفَع / لُـنفَع  

  
  ــــــــــــــ

   .٢٩٧ص  .  ـ العروض ١
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       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                       

  

٣٩٢

٣٩٢

  :وميكننا أن نفصله حبيث يوافق املتدارك احلادي والعشرين 
 ــن ــضما مــ ــلْ خــ   يأْكُــ

             ××             |×××  
 ــن ــولُن  / فَعلُــــ   مفْعــــ

ــضما                   ــلْ قَــ ــن يأْكُــ   مــ
             ××             |×××  
 ــن ــولُن  / فَعلُــــ   مفْعــــ

  

ــضما  ــلْ قَــــ   ال يأْكُــــ
             ××             |×××  
 ــن ــولُن        / فَعلُــــ               مفْعــــ

ــضما                   ــلْ خــــ   ال يأْكُــــ
             ××             |×××  
 ــن ــولُن   / فَعلُــــ   مفْعــــ

الحظ التصريع عند الفصل والتسميط عند الوصل ، كذلك ، فإن الــحس والـذوق               
  . املوسيقي هنا مييل إىل قراءة االسترسال ال الفصل 

  :ومما ذكرنا أيضا . سيقيا وليس به أي نشاز ونفور إذا فاملتدارك العشري سائغ مو
ــدانا   جو رِعــس ا تــدان ــرِع فقْ اَس  

  ×× |  ××  | ××  | ××  |××  
  لُنفَع /  لُنفَع /  لُنفَع /   لُـنفَع /  لُـنفَع  

  :ونفصله إىل شطرين  
اَســــرِع فقْــــدانا                     

            ××  |×××  
فَع ــن ــولُن  / لُـ   مفْعـ

  

ــدانا                     ــسرِع وجـ تـ
           ××   |×××  

 ــن ــولُن/ فَعلُـ    مفْعـ
  :كذلك مما أوردنا 

 ــمٍ ثَمــانني هــعِ بضرم ــنلُ مــغ أَش  
× |  << ××<<|×|×< ×  |××  

  فَعلُـن / فاعلُن  / فَعلُن/ فَعلُن  / فـاعلُ  
  

  .تدارك العشري كما قلنا أي شذوذ موسيقي بل إنه مقبول جدا إذا ليس يف امل
  .واآلن نطرح املتدارك العشري وزنا يضاف إىل أوزان املتدارك 
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       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                       

  

٣٩٣

٣٩٣

  املتدارك العشري
ليس فيه زيادة على املتدارك املعروف سوى التفعيلة اليت أضـيفت إىل مثـاين التفاعيـل ،             

  .نه منه وجيري على هذا الوزن ما جيري على املتدارك أل
يف الكتاب الثاين ، يف وزن اجلامع املختلف نتجت صورة للمتدارك العـشري ،   : مالحظة  

  . وقد ناقشنا املسألة هناك وتركناها مثبة ، أما الوزن فأثبتناه هنا 
  :ما يعتري تفاعيله من الزحافات 

 وال  يدخل عليها اخلنب والقطع واجلب بدون استثناء ، سوى اجلب فإنه ال يدخل عروضه             
  :ضربه ، ومكانه يف احلشو ، وهلذا الوزن ستة أشكال 

  . ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح ١
  . ـ العروض الصحيحة والضرب املخبون ٢
  . ـ العروض الصحيحة والضرب املقطوع ٣
  . ـ العروض املخبونة والضرب الصحيح ٤
  . ـ العروض املخبونة والضرب املخبون ٥
  .لضرب املقطوع  ـ العروض املخبونة وا٦
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٣٩٤

٣٩٤

  :الشكل األول ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح 
  :للمؤلف 

  نهضت أُمم بينمـا أُمتـي لَـم تـزلْ          
<<×<<|×|×< ×|×< ×|×<×  

  لُنفَع /  لُنفَع /  لُنفاع /  لُنفاع / لُنفـاع  
  

          قُـمت كـامٍ لَـمر ـتحت باتس نهر  
× | << ×× |× |<< ×× |×<×  

  فـاعلُن   / فَعلُن  / فاعلُ  / فَعلُن  / فـاعل ُ 
  :الشكل الثاين ـ العروض الصحيحة والضرب املخبون 

  :للمؤلف 
         تـضم هـودـي عا فنلُ عائها السأَي  

×<  ×|× |<< ×× |×<×|×<×  
  لُنلُ  /فـاعفاع /  لُنفَع/  لُنفاع/ لُنفـاع  

  

وــا د ــمِ  دهرن ــا ذَوو الْهِم   لٌ يرفَعه
×<  ×<<|×|×|<<×<×<<|×  

  لُنفـاع /  لُنلُ  /فَعفاع/  لُنفاع / لُـنفَع  
  :الشكل الثالث ـ العروض الصحيحة والضرب املقطوع 

   :للمؤلف
مثَلٌ سائر في الزمـان حـوى حكْمـةً         

<<×|×< ×|×< ×<<|×|×<×  
  لُنفَع/  لُنفاع/  لُنفاع /   لُـنفَع/ لُنفـاع  

  

  لَــو تــرِك الــضب بِأَعــداِء الْــوادي 
× |  << ××<< |× | ××  |××  

  فَعلُـن / فَعلُن  / فَعلُن  / فَعلُن  / فـاعلُ  
  : الشكل الرابع ـ العروض املخبونة والضرب الصحيح 

  :للمؤلف 
ــسؤولُ إِذا   ــنِ الْم ــاُء م ــا اآلب   أَيه

×<  × | ××<< |×|××<<| ×  
  لُنفـاع /  لُنفَع /  لُنفَع /  لُنفَع /    لُـنفَع  

  

هجر الْفَرع أُصوالً وارتـضى غَيرهـا       
<<×|× |<<  ××|×<× |×<×  

  لُنلُ  /فَعفاع /  لُنفَع/   لُنفـاع/   لُنفـاع  
  :الشكل اخلامس ـ العروض املخبونة والضرب املخبون 

  :للمؤلف 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                       

  

٣٩٥

٣٩٥

  ي كُنقـالَ ل   ضى   : ا قُلْتمانُ مالز ذاك  
×<  × | ××|×<×|×<×<<|×  

  لُنفـاع /  لُنفَع /  لُنفاع /  لُنفاع /لُنفَع  
  

  فَــانظُرِ الْيــوم أَحوالَنــا بــين اُألمــمِ 
×<  ×|×<× |×<× |××<<|×  

  لُنفـاع/  لُنفاع/  لُنفاع / لُنفَع / لُـنفَع  
  :ض املخبونة والضرب املقطوع الشكل السادس ـ العرو

  :للمؤلف 
  الح هــاللٌ وســطَ  ســماٍء  غَــسقَا 

× |<<  ×× |× |<< ××<<|×  
  فَعلُـن     / فَعلُن  / فاعلُ  / فَعلُن  / فـاعلُ  

  

   ــفني س ــه ــضما في ــلُ خ ا الَّليــد فَب
<<×|×| <<  ×× |× | <<××  

  لُنلُ  / فَعفاع /  لُنـلُ / فَعفاع /  لُـنفَع  
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٣٩٦

٣٩٦

  أمثلة
  :للمؤلف 

   قَصفوا زهر بِـالدي لَوثــوا تربهـا       
  وابتكَــروا أَشــكاالً للْمــوت الَّــذي      

  
        تـضم هـودـي عا فنلُ عائها السأَي   

  وأَرانــا شــيكًا بِغيــرِ رصــيد لَــدى      
  

ـ           امٍفي الْعيون خطـاب وكتـاب هي
  كَيـف يـسلَم مـن أَسـلَمه ليـديها           

  
ــوا ــضوا وثَب ــسطين انتفَ ــالُ فلَ    أَطْف

           ــة مكْرم شــي ــا ع إِم مهــعار شو  
  

         طَـنـلْ لَنـا وه ـدالْوال لَدأَلَ الْوس   
ــت ــين انهملَ الْعو ــد الْوال ــاب      فَأَج

 ــب العمو ــروم ــه كُ ــالٍ          في    أَطْف
  

ــوا ــموما وتفَنن ــواَء س ــالوا الْه     وأَح
        كُنـسي ـنمو يـوتلطانَ الْبس حبأَص  

  
ــمِ  ــا ذَوو الْهِم ــا دولٌ يرفَعه       دهرن

ــوخمِ          ــارِ الْ ــم آب ــوة رغْ ــك الْقُ نب  
  

ــا   ليمــلَّ ح أَضــا و يقلَّ تأَز ــم    كَ
ــه ا         قَلْبــقيم س ــرات ــوى للنظَ فَه   

  
    وحموا اَألقْـصى بِحجـارتهِم والـدمِ      
  أَو ورود الردى ، ذَلَّ من لَـم يتقَـدمِ         

  
ــا   ــاقِ مخيمن ــر زق غَي ــب العمو  
  ولَــدي كــانَ لَنــا وطَــن يجمعنــا  

ــشتنا              ــه عري ــواكري في ح ــه   في

  
  
  

  هى الفصل الثاين يليه الفصل الثالثانت
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٣٩٧

٣٩٧

  الـفصل الثالث
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٣٩٨

٣٩٨

  ١  بني يدي الوزن/ حبر الالحق 

  : قبل الدخول وشرح ملاذا قررنا ضم هذا الوزن إىل البحور اخلليلية ، نقول 
إن الوزن مستعمل منذ القدم على هيئته ، ومل يتوقف استعماله منذ وضع وبدء النظم عليه                

 مىت وضع ، فاألهم أنه استعمل وما زال ، وعدا عن استعمال القدماء له ، فقد                 ، وال يهم  
وجدناه يف العصر احلديث عند عدد ال بأس به من الشعراء ، شوقي ، خليـل مطـران ،                   

فاروق مواسي  . اجلواهري ، الرصايف ، الشاعر القروي ، ميخائيل نعيمة ، ويف بالدنا ، د               
عندنا أن هناك غري من ذكرنا ، لكن إذا أضفنا هذا العدد            سليمان جربان ، وال شك      . ، د   

وغريه ممن مل يتسن لنا االطالع على نتاجهم ، إىل أشعار القدماء ، فاألمر هنـا يـشكل                  
ظاهرة وليس أفرادا كتبوا على هذا الوزن ، وهناك من طالب بإدراج الوزن منـذ قـرون                 

تر ما ورد على الالحـق ضـمن        ضمن أوزان الشعر العريب ، كحازم القرطاجين ، ومل خن         
املوشحات ، ألن مثل هذا األمر رمبا يصعب حصره ، وقد كنا يف البدايـة قـد أدرجنـا                   

يف الكتاب الثاين ، لكن كثرة الشواهد على الالحق ، دفعتنـا       " الالحق وامللحق   " الوزنني  
  .إىل االجتهاد وضم الوزنني إىل األوزان اخلليلية املعروفة يف الكتاب األول 

 ٢]  م ١٢٨٥ / ١١ / ٢٣_  هــ  ٦٨٤/ رمضان  / ٢٠/ ت [ يقول حازم القرطاجين  

خملـع  " فأما الوزن املضارع هلذا املخلع      [ يف كتابه منهاج البلغاء وسراج األدباء ، ما يلي          
فليس راجعـا إىل    " فعولن  " وهو الذي اعتمد احملدثون اجراء اياته على مثال         " البسيط  

 ، وإمنا هو عروض قائم بنفسه مركب شـطره    مـن جـزأين                 واحد من هذه األوزان   
   . ٤]مستفعالتن مستفعالتن : ، وتقديره ٣تساعيني على حنو تركيب اخلبب 

  :ويف مكان آخر جند شرحا إضافيا حيث يقول 
  ـــــــــــ

د توسعنا  ـ الناصرة ، وق ١٩٩٩ / ٢١ ـ  ٢٠/  ـ نشرت الدراسة عن الالحق وامللحق ، يف مـجلة مواقف عدد  ١
  .فيها ، وحذفنا أمورا تتعلق باملتدارك أثبتناها يف املتدارك 

  " .منهاج البلغاء وسراج األدباء "  ـ ورد تاريخ وفاة حازم على غالف كتابه ٢
   .٢٢٩ص .منهاج البلغاء وسراج االدباء  } ٢×متفاعلَتن متفاعلَتن {  ـ تركيب اخلبب عند حازم ٣
  . ٢٣٨ص . م . ـ ن٤
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٣٩٩

٣٩٩

ومما بين على أربعة أركان ، الوزن الذي قدمت أن احملدثني هم الذين علم من أقـواهلم ،    [ 
وال يبعد أن يكون من وضع العرب ، فإنه متناسب الوضع ، فيجب أن يلحق مبا يستعمل                 

، هلذا املعىن قد قدمنا أنه يوجد فيـه         " الالحق  " من األوزان ، ولنصطلح على تسميته بـ        
يف خملع البسيط وال يقبله ، ويوجد يف خملع البسيط ساكن ال يوجـد يف               ساكن ال يوجد    

           نالتفْعتـسهذا الالحق وال يقبله ، فلهذا حكمنا أنه وزن قائم بنفسه ، وبنـاء شـطره م
  نالتفْعتسومما جاء علـى أصـل      : [ ، ويورد حازم شاهدين على هذا البحر فيقول          ١] م

  :الوزن قول بعض األندلسيني 
ــا     يح تــز ــي إِنْ فُ نع ــي حو  

  

  ٢أَمـــضى مواضـــيهِم الْجفـــونُ
  :وقول أيب بكر بن جمرب 

   ــه ــيفًا بِناظريـ ــلَّ سـ   إِنْ سـ
  

ــيالَ  ــا إِالَّ قَتـ ــق فينـ ــم تلْـ   لَـ
  :ورد البيت األول ضمن عدة أبيات صاحبها حممد بن غالب الرصايف 

  يـــا راكبـــا والِّلـــوا شـــمالٌ 
ـــدجن           طَريـــق ـــهلـــى أَنا ع  

ــا          يح تــز ــي إِنْ ج نع ــي حو  
              ــواد   وقُـــلْ علـــى أَيكَـــة بِـ
                 مــامعي حــدال ي ــكيــا أَي  

  لَــو أَنَّ بِــالْورقِ مــا بِقَلْبِــي   
  

           ــني ــصا يم الْعو هدــص ــن قَ ع  
  عيــــونُ            تقْطَعــــه للــــصبا 

ــونُ         ــيهِم الْجفـ ــضى مواضـ   أَمـ
              ــننيبِها حــي قُــضقِ فرلْــول  

         ــزينالْح قيالــش جِــدمــا ي  
  ٣الحترقَـــت تحتهـــا الْغـــصونُ

  :مما تقدم ميكن استنتاج ما يلي 
   . ـ  التفعيلة ـ مستفْعالتن ـ ليست جديدة ، بل قدمية١
قـدميا  " حازِم يرجح هذا وال يستعبِده "  ـ  يتألف منها حبر شعري استخرجه العرب  ٢

  .وامسه الالحق 
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٥٦ص .  ـ منهاج البلغاء وسراج االدباء  ١
  .ويف هامش الصفحة ورد أن البيتني من فرائد املنهاج  / ٢٣٩ص . م . ـ ن٢
   .٣٥١ - ٣٥٠ص  .٢ج/  يف حلى املغرب  ـ املغرب٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                       

  

٤٠٠

٤٠٠

ـ  مطالبة حـازم احلاق  الوزن مبا يستعمل من أوزان العرب ، وهـذا رأي مهـم إذا                   ٣
  .أدركنا أن العرب تستعمل خملع البسيط وهو قريب منه ، رغم الفرق بينهما 

  :ونوضح الفرق بني الوزنني من خالل اجلدولني التاليني 
   :ي تفاعيلهحبر الالحق وما يعتر ـ أ ـ
  
  

نالتفْعتسم  
××<×× 

نالتفْعتسم  
××<×× 

/ حذف الثاين الساكن من التفعيلـة        اخلنب
 السني

نالتفْعتم  
<×<×× 

/ حذف الرابع الساكن من التفعيلـة        الطي
 الفاء

نالتعتسم  
×<<×× 

حذف السني  / اجتماع اخلنب والطي     اخلبل
 والفاء

نالتعتم  
<<<×× 

علـى   " نْ" زيادة حرف سـاكن      التسبيغ
 التفعيلة ألن آخرها سبب خفيف

  مستفْعالتانْ
××<××> 

  
  

وأما الساكن الـموجود يف هذه التفعيلة وال ميكن أن يوجد يف مـخلع البسيط ، فهـو                
  .يف العروض والضرب " مستفْعالتن " حرف السني الساكن ، يف 

  .ورة أكثر، حيث يقع االلتباس بني الوزنني   تتضح الصبيف اجلدول الثاين  
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٤٠١

٤٠١

   :اجلدول الثاين ـ ب
  

 أقراءة ـ  
 ـ

ــع  خملـ
 البسيط 

لُنفْعتسم  
××<× 

لُنفاع    
  ×<× 

 فَعولُن   
<×× 

 قراءة  ـ  
   ـب

شـــبيهة 
  بقراءة

 الالحق

  مستفْعلُن         فا
××<×       ×  

نت         لُنفْعتسم  
××<  ××      

فَعو   لُن        لُنع  
<      ×<×  ×  

ــنت   لُنفْـ     ـعتم  
<      ×<×     × 

حبــــر  
 الالحق 

ـُـن ـْـعــالت ـَـف ـْـت ـُـس   م
          ×         ×<  ×   × 

ـُن   مــســتـفْـعالت
     ×         ×< × × 

ــنب  خـ
 نالتفْعتسم 

ـالتـفْــعــتـُـس   ـنم
       ×         ×< ×  ×  
 

  تـفْــعالتـن/ مـ 
  × ×> ×   سـ>  
     

  
، "الـسني   " مـخبونة فسقطت   " مستفْعالتن  " يف السطر األخري من الـجدول جاءت       

حمال أن تأتـي يف خملع البسيط ، ألن ما يقابل السني فيه هـو حـرف                     " السني  " وهذه  
متحركـة بطبيعتـها ، وليـست سـاكنة ،     " الالم " وهذه " فاعلُن " من وتد   " الالم  " 

ألن ما يقابلـها    " النون  " وهو      " فاعلُن  " والساكن الذي يف املخلع هو ساكن الوتد من         
لذا حمال أن يتـساوى األمـر يف        " التاء  " هو الثالث الـمتحرك أي     " مستفْعالتن  " فـي

مقابلـة        " نـون فـاعلُن   " خلنب ، ويف حال خبنت ، فـإن  حال سلمت مستفْعالتن من ا 
  " .فاء مستفْعالتن " لـ 
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٤٠٢

٤٠٢

بناء على ما تقدم فإن حكمنا على القصيدة أو القطعة يف حـال وجـد شـطر تركيبـه                            
 "   نالتفْعتسم نالتفْعتسا من الالحق وليست من املخلع ، ويف هذا الـصدد يقـول             " مأ

لى مـا   أما خملع البسيط الذي تـجيء ايات شطوره ع       "  :األستاذ األديب عطا اهللا جرب      
، فيعتربه حازم حبرا مستقال بذاتـه ،        " مستفْعلُن فاعلُن فَعولُن     " وتركيبه" فَعولُن  " يشبه  

وقد شرحنا   . ١"مستفْعالتن مستفْعالتن   " يطلق عليه اسم البحر الالحق وتركيبه كما يلي         
يف اجلدول الثاين الفرق بني الوزنني حسب ما ذكر حازم عن الساكن يف كـل منـهما ،                  
وهو ما يثبت أن كل وزن منهما خمتلف عن اآلخر ، واخلنب يف الالحق أشبه مـا يكـون                   
باالضمار يف الكامل ، فلو دخل االضمار على جـميع تفاعيل بيت فـي قـصيدة مـن                

 البيت إنه من الرجز ، فإذا فصلناه عن القصيدة ، جاز اعتباره مـن    الكامل ، فلن يقال عن    
  .الرجز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
   .٤٩ - ٤٨ ـ   نظرية الشعر عند حازم القرطاجين ، لعطا اهللا جرب ، ص ١

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                       

  

٤٠٣

٤٠٣

  أمثلة حملولة
  : حممد مهدي اجلواهري 

ــا   ــلْ وِثاقً ــذْنِي واحلُ خ ــر هــا د   ي
××<        ××       |××<××  

 نالتفْعتــس ــستفْعالتن  / مــ   مــ
  

ــاقي  ــلْ وِث ــودي واحلُ ع ــق ه١أَر   
×<<       ××        |××<××  

 نالتعتــس ــستفْعالتن / مــ   مــ
  : معروف الرصايف 

ــدليبِ   ــعرا للْعنـ ــمعت شـ   سـ
<×<       ××        |××<××  

 نالتفْعــت ــستفْعالتن/ مــ     مــ
   ــه فيعر ــس ــسي نفْ ــالَ نفْ   إِذْ ق

××<       ××        |××<××  
 نالتفْعتــس ــستفْعالتن      / مــ   مــ

  

ــبِ    ــصنِ الرطي الْغ قــو ــاله فَ ت  
<×<       ××        |××<××  

 نالتفْعــت ــستفْعالتن   / مــ   مــ
  ــه الطَّبيع نــس إِالَّ ح ــو هت ــم    ٢لَ

××<      ××       |  ××<××  
 نالتفْعتــس ــستفْعالتن  / مــ   مــ

  : سليمان جربان . د 
ــرا     ــدان سـ ــلَّ البلْـ   أَزور كُـ

<×<       ××        |××<××  
 نالتفْعــت ــستفْعالتن   / مــ   مــ

  

ــؤال    ال ســرٍ و ــرِ أَج غَي ــن ٣م  ِ  
××<        ××<       |×<××  

 نالتفْعتــس ــ/ مــ   تفْعالتن  مــ
  : خليل مطران 

ــالَّ      ظ ــبِس عا يــور ــضحك ن ي  
×<<        ××       |×<<××  

 نالتعتــــسم /نالتعتــــسم  
  

  يطْغــى عبابــا يهمــر ســيالَ    
××<        ××       |×<<××  

 نالتفْعتــس ــستعالتن  / مــ   مــ
  ــــــــــ

   .٢٤٥ص .  ١ج/  ـ الديوان ١
   .٢٤٦ص . ـ الديوان ٢
  .قصيدة لو كنت نسرا /  ـ صغار لكن ٣
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٤٠٤

٤٠٤

      فيــه قال فَــر نــسح نــاهلَو  
××<      ××        | ××< ××

 نالتفْعتــس ــستفْعالتن   / مــ   مــ
ــسا     مــانَ ش ــرب إِنْ ك ــالُ غَ   يق

<×<       ××        |××<××  
 نالتفْعــت ــستفْعالتن/ مــ     مــ

        كــس ها كَمرــع ــةً ش ــا طفْلَ   ي
××<         ××<      |×<××  

 نالتفْعتــس ــتفْعالتن    / مــ   مــ
  جمعـــت حـــسنيهِما فَكـــونِي

<×<        ××<       |×<××  
 نالتفْعــت ــتفْعالتن / مـــ   مـــ

  

  والنــاس فيــه حزبــان مــيالَ     
××<       ××        |××<××  

 نالتفْعتــس ــستفْعالتن / مــ   مــ
ــيالَ     ــانَ لَ ــرق إِنْ ك ــالُ ش   يق

<×<       ××        |××<××  
 نالتفْعــت ــستفْعالتن           / مــ   مــ

  هيـــلَ نـــضار علَيـــه هـــيالَ     
×<<        ××<       |×<××  

 نالتعتـــــسم /             نالتفْعـــــتم  
ــ ــىإِنْ ش ــئْت لَيلَ ش ــي أَو يلل ١ئْت   
××<        ××       |××<××  

 نالتفْعتــس ــستفْعالتن  / مــ   مــ
  :مسرحية عنترة : أمحد شوقي 

  :عبلة 
  مــا نحــن إِالَّ أَبنــاُء جِــنسِ     

××<        ××       |××<××  
 نالتفْعتــس ــستفْعالتن / مــ   مــ

  :عبلة 
ــرةَ الْ تنع    فَكــي ــلِّ س ــأْسِ خ ب  

×<<        ××<       |×<××  
 نالتعتـــــسم /               نالتفْعـــــتم  

  فَـــكيبـــونَ حـــرى اَألقْرال يو  
<×<       ××<        |×<××  

 نالتفْعــت ــتفْعالتن  / مـــ   مـــ
  ـــــــــــــــــــــــــ

ــصحارى  ــشمسِ وال ــو ال ــن بن حن
×<<        ××<       |×<××  

 نالتعتـــــسم / نالتفْعـــــتم  
  ك

  فَكــيض ــيــي الْحــا فملَخ ــدعو
<×<       ××        |××<××  

 نالتفْعــت ــستفْعالتن                / مــ   مــ
ــارا      ٢وال يقولُـــوا الْعبـــِسي جـ

<×<       ××        |××<××   
 نالتفْعــت ــستفْعالتن    /مــ    مــ

   .٥١٣ص  .٢ج /  ـ ديوان اخلليل ١
   .٣٩٤ – ٣٩٣ص  .٧ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٢
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٤٠٥

٤٠٥

  : الشاعر القروي 
  نظَمتــه فــي ســبيلِ قَــومي    

<×<        ××<       |×<××  
 نالتفْعــت ــتفْعالتن   / مـــ   مـــ

ــعرٍ     ــوانَ ش ــدي دي أُه تــس   فَلَ
<×<       ××    |××    <××  

 نالتفْعــت ــستفْعالتن  / مــ   مــ
  

ــدي   هرى بِزــو ــى الْ أَغْن تــش عو  
<×<        ××<       |×<××  

 نالتفْعــت ــتفْعالتن   / مـــ   مـــ
ــدي أُه ليمــس ــي ال ــو قَلْبِ ــلْ ه ١ب   

×<<        ××<       |×<××  
 نالتعتـــــسم /  نالتفْعـــــتم  

  : وله أيضا 
  ظُرــان ــذُّيوع فَـ ــإِنَ أَردت الـ   فَـ

<×<        ××<       |×<××  
 نالتفْعــت ــتفْعالتن  / مـــ   مـــ

  

   ٢بِــأَي بــوقٍ تلْــصق فاكَــا   
<×<       ××        |×<<××  

 نالتفْعـــــتم /   نالتعتـــــسم  
  :احلسن بن أمحد بن احلجاج 

ــلٌ    ــرجلَينِ ثقْ ــف ال ــلُّ خفي    كُ
×<<       ××        |××<××  

 نالتعتــس ــستفْعالتن  / مــ   مــ
  

  ــد ــه بِالْحديـ ــةُ رِجلَيـ        ٣خفَّـ
×<<        ××<       |×<××  

 نالتعتـــــسم /  نالتفْعـــــتم  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
   .١٤١ص .الشعر /  ـ األعمال الكاملة ١
  . ٣٢٧ص .الشعر /  ـ األعمال الكاملة ٢
   .٥٦ص  .٣ج /  ـ يتيمة الدهر ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                       

  

٤٠٦

٤٠٦

  أمثلة غري حملولة
  :احلسن بن أمحد بن احلجاج 

ــى أَنْ      ــري إِلَ ــاهى أَم ــد تن   وقَ
  :وله  

   دــع س مــو ي مــو ذا الْي اليــو م  
  :وله  

   ــد ــبع جدي مٍ ســو ــلِّ ي ــي كُ ف  
  :وله 

      فيــه لْــتمــديحٍ أَجكُــلُّ م  
  :وله  

ــشكو إِ  ي كــد بــى  ع مح ــك لَي  
  

ــدي   ــي أُكَ زِلنم ــن م تــر   ١بكَ
  ك

     ٢أَشرف عنـدي مـن أَلْـف شـهرِ        
  ك

ــتماعي   اس ــرِه ــن ذكْ م ــر فن٣ي    
  ك

ــلِ   ــك الْجمي لعف ــن ع رــص    ٤يقْ
  ك

  هــر ــصفْراُء نقْ ــبكَته ال س ــد    ٥قَ
  :مسرحية البخيلة / أمحد شوقي 

  :مجال 
   سنى مــا لَــيس ينــسىنــسيت حــ

  : حسىن 
  :مجال 

  ك
  ما ذلك ؟؟

ــةُ ............. "  يالْبام "هــد   ٦الْجدي
  ــــــــــــــــــــــ

   .٧٢ص  .٣ج /  ـ يتيمة الدهر ١

   .٨٦ص  .٣ج .  ـ ن م ٢

   .٩٢ص  .٣ج .  ـ ن م ٣

   .١١٠ص  .٣ج.  ـ ن م ٤

   .٩٣ص  .٣ج .  ـ ن م ٥

   .٤٤٤ص  . ٦ج / وقية  ـ املوسوعة الش٦
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٤٠٧

٤٠٧

  : علي بن احلسن اللحام احلراين 
ــما  ســصاُء ر خــذا اال ــار ه   قَدص

  

  مــال ــي الْمظ ــمِ ف سكَالر ــي     ١علَ
  : عبد اهللا بن املعتز 

ــاقٍ      ــأْس وس ــيش إِالَّ كَ ــا الْع   م
  

  ــد ــنِ فَقْ ذَي ــد عــا ب ــلُّ م     ٢وكُ
  : وله أيضا 

 و ــرم تــواَلْم          ــمه شــيالْع  
ــاجي   ــى تن تــسي م ــك نفْ   أَهلَ
    ــلِّ زاد ــن كُ ــي م ــلَ رحل   أَثْقَ
ــانِي   ــت إِذْ دهـ ــد تعجبـ   وقَـ

  

   نِ ال أَذُمــذَي   وأَي هــــــــ
           ــم ــوبِ رجـ ــا وراَء الْغيـ   لَهـ

    ــم سر ضاَألرــا و ــوف الْمناي خ  
توــدي بِالْـــمنعو شــيعلْــم٣ ع     

  : وله أيضا 
ــي ــن يقينِ ع رهــد ــشف ال ــد كَ   قَ

     تــو ــلَّ م حأَنْ ي ــن م ــد ال ب  
  

             ــي ــلِّ ش ــي كُ ــكِّي ف ش ــاع   قن
 ــي ــلِّ ح ــن كُ ــسي م ــد نفْ       ٤عقَ

  : القاضي أبو املطرف ابن عمرية 
  حلَلْتمــا فــي الْــبِالد أَرضــا    

  

ــباه  ص ــح ــالها ري ــي س ن٥ا ع   
  : الوزير الكاتب أبو احلسن علي بن حصن 

          ـــذارالْع هـــدلـــى خطَـــلَّ ع  
ــذا      ــود ه اســذا و ــيض ه ابو  

  

         هـــــارالْبو اآلس حـــــضفَافْت  
 ــار ــلُ والنهـ ــاجتمع الَّليـ    ٦فَـ

  
  ــــــــ

   .١١٧ص  .٤ج /  ـ يتيمة الدهر ١
   .١١٠ص .وان  ـ الدي٢
   .٣٤٤ص . ـ الديوان ٣
   .٢٤٧ص  .١ج /  ـ نفح الطيب ٥ + ٤

  .وال يستقيم الوزن ا " وابيض ذا " يف املصدر  . ٢٢٢ص  .٤ج /  ـ ن م ٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                       

  

٤٠٨

٤٠٨

  : ابن السيد املعروف باللص 
ــالٍ           ــالَتي بِحـ ــس حـ   وال تقـ

ــارٍ     ــت ذا جِهـ ــت إِنْ كُنـ   فَأَنـ
  

 ــذار تاع ــك نم         رــاه ــالْفَرق ظ    فَ
   رســات بــالٍ فَالْجــاهم ــر١غَي    

  :قاضي مالقة ـ سيدي ابراهيم البدوي 
  فَـــال يـــرى ينثَنِـــي عنـــانِي 

  

 ــه ــاتي إِالَّ تجاهـ ــدى حيـ    ٢مـ
  : حممد مهدي اجلواهري 

ــتهينا               ــلِّ آن إِذا اشـ ــي كُـ   فـ
ـــدم قِّـــي فيـــهبا           مـــا إِنْ نب  

          مهــن ــابِ م ــيض اَألعن ــسب ب ن  
ــا            ــاف عينـ ــوارى نخـ   ال نتـ

ــا         يونــي ع ــحرا يعم ــانَ س   أَك
ــجاها           ــو شـ ــات حلْـ   وذكْريـ
  يطيــلُ مــن عمرِهــا تلَظِّــي            

ــرى      أُخو ةــو ــي غَفْ ف ــب   يرقُ
  

ــلٍ مــ   جــدى بِع ــمنيِ     نفْ س مهن  
         ــون ــرة الطُّع ــن كَثْ ــنِ م لطَّعل  

  ــصون ــي الْغ فــا و ــسود قَطْفً   وال
ــنِ             ــوف اَألذيـ ــوري خـ   وال نـ
            يــونغُفْــالً بِــال ع ــنحن أَم  
         ــجون ــال شـ ــرى بِـ   وأَي ذكْـ

  أَســيانَ فــي عمــرِه ســجنيِ             
    ٣"ريب الْــمنون    " الً  يـسمى    غـو

  : خليل مطران 
 عيـــد مـــوي رـــوالنو ـــورالن  
  كَبـــر فيهـــا الْجمـــالُ ربـــا  

  

ــى   ــدي إِلَ هي " ميــر ــاْء" م     الثَّن
ــسماءْ    ــا ال هينيــي ع ف رــغ ٤ص    

  : وله 
  مــت ــتم أَوِ اختلَفْـــ   إِن اتفَقْـــ

ــواؤكُ ى   أَضــت ش ــون ــي الْعي ف م  
  

 بــذْه ــي كُــلِّ مف مــه ــرِ س يلْخل  
 ــب ــواِء كَوكَ اَألض ــك ــلُّ تلْ      ٥وكُ

  
  ـــــــــــــــــــ

   .١٢٥ص  .٥ج /  ـ نفح الطيب ١
   .٢٢٠ص  .٥ج /  ـ نفح الطيب ٢
   .٢٢٤ص  .٤ج /  ـ الديوان ٣

  
  ـــــــــــــــــــ

   .١١٢ص  .١ج /  ـ ديوان اخلليل ٤

   .١٦٨ص  .١ج /  ـ ن م ٥
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٤٠٩

٤٠٩

  : وله 
ــولٍ               ــن أَي قَ ــذْرٍ ع عل تــس لَ

ــوالً     ــا زاده قُبـ ــصح مـ   والنـ
  

  أَو أَي فعـــــلٍ بِمـــــستميحِ 
ــصيحِ ــبِ الن ــن جانِ قِ مدــص      ١كَال

  : أمحد شوقي 
ــبحا    سِ صمــش ــا بِال ــن أَتان مو  

ــا لَــ   ــك دني ــا لَ ــا  ي عيمن ذَّت  
ــساوى    ــا تـ ــا منهـ   إِذا انتهينـ

  

  ومـــن تـــولَّى بِهـــا مـــساَء  
ــالَء    ــتعذَبت بـ ــومِ واسـ   للْقَـ

ــاءَ   ــا وس ــن حاله م ــر ــا س    ٢م
  : حممد مهدي اجلواهري 

ــا      إِن ــود ــا ع ــيالً ي ــبِر قَل صا  
ــومي    ــي هم ــي ماض نع ــت   حملْ

   بقايـــا          ولَّـــى شـــبابِي إِالَّ 
ــا       ــأْبى إِالَّ انطالقًـ ــنفْس تـ   والـ

ــبابا      ص رخــد ي ــم ــزنُ لَ الْحو  
  أَالنطفـــائي كـــانَ اشـــتعالي ؟  

  

  عمـــا قَريـــبٍ إِلَـــى افْتـــراقِ          
ــواقي           الْب ــن ــيالً م ــلْ قَل مفَاح  
ــآقي          ــبِ والْمـ ــحيةَ الْقَلْـ   ضـ

ــاقي         و ــأْبى إِالَّ ارتهـ ــدهر يـ   الـ
  يبقيــه فــي كَأْســه الــدهاقِ    
    ٣أَالحتراقـــي كـــانَ ائْتالقـــي ؟

  : أمحد شوقي 
  كُمـــنم دودإِالَّ الـــص ضـــيتر  
   ــواكُم ــي ه ف ــت ــذي ذُقْ ــا الَّ   أَن

  

ــب إِالَّ              ــي الْحـ ــونِي فـ   فَحملـ
 سقَــي لَــىمــا ذاقلَي ــبح ــن٤م   

  : صفي الدين احللي 
  ــــــــــ

   .٢٨٤ص  . ١ج /  ـ الديوان ١
   .١٦١ص  . ٢ج/   ـ املوسوعة الشوقية ٢
   .٢٤٦ص  . ١ج /   ـ الديوان ٣
   .٣٦٢ – ٣٦١ص  . ٤ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٤
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٤١٠

٤١٠

           ــقيم ــدى سـ ــدكُم بِالنـ   وعـ
ـ     تم                وهبـــتم موعـــدا ونِمــ

ــديِما            ــظَ قَ حي ــم ــدةً لَ ــا رقْ   ي
     ــققَــضاِء ح ــنهــا عقُعود  

  

  ــيم ــا عقــــ   وأُم آمالنــــ
         ــيم ــد الْمقـ ــدي الْمقْعـ   فَعنـ

   قيمــر ــف والـ ــا الْكَهـ   بِمثْلهـ
قـــيمنِـــي يالم ـــنـــذْرِ مع١ل    

  :باللهجة العامية : للمؤلف 
   حــب ــرِ صـ   الْفَجـ
حــت ــروضِ فَـ   وِالـ

  
ــادي  ــرِ هـ   الْفَجـ
ــادي ــريِ غـ   وِالطِّـ

  ك
ــالِ   ــعِ سـ   وِالنبـ
  والْمـــرجِ حـــالي 

  ك
          رــو ــسعد نـ   وِالـ

  رــض ــمِ أَخ ــا حلْ   ي
  

  ك
  ك
  

ــادي     ــالْخريِ بـ   بِـ
ــادي  ــصنِ ج الْغ ع   
هـــجونش عـــمسا       

  شــــــهد وزاللِ      
ــاللِ    أَ ــضر حـ   خـ

      ــه ــِسحرِ لُونـ   بِـ
ــر ــمِ أَزهـ         وِالْحلْـ

      ــكَر ــروحِ أَسـ   لَلـ
 ــه ــر جِبينـ      مزهـ

  

  حــب ــون سـ   وِالْكُـ
  ـــــهفونجو درو  

  
   هــباح ــسعد صـ   يِـ
  هـــداحصو ـــنلَح  

  ك
        ــه   اْهللا يِديِمـــــ

 هـــسيمن هــــايِم  
  ك

ــد جِرا ــه       بعـ   حـ
 ــه ــارِد جناحـ           فـ

  : مسرحية قمبيز : أمحد شوقي 
ــلْ    ــوب جيـ   النـ
 ــود ــن اُألسـ   نحـ

  

  حــــر أَصــــيلْ 
 ــود ــر الْجلـ   حمـ

  

ــديونْ    يقْـــضي الـ
ــونْ ــر الْعيـ            ٢حمـ

  
  ــــــــــــ

   .٥٨٣ص . ـ الديوان ١
   .٥٠٧ص  .٧ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٢
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٤١١

٤١١

  :وهي باللهجة العامية املصرية : أيضا وله 
 الظَّالم تحت / نامال يكَي / قِ جاينلشا / بِ دايِررحامي / وِالضنيِ الْمف / كَالم يشماف /  

  :مسرحية علي بك الكبري : وله أيضا 
   :جندي

ــوءٍ   ــار س ــدي أَخب نع اليــو م  
 اليـَــــو   ...م

   :حممد بك
...............    كَلَّـمـْل ت   ماذا عجـ
  :اجلندي 

   :حممد بك
ــي ؟  لع ــن ــانَ م ــذي ك ــا الَّ    وم

  :اجلندي 
  :حممد بك 

  وفـــــــــاز ؟؟
  :اجلندي 

  في أَولِ التـالقي.................. 
   :  حممد بك

  إِذَنْ هلَكْنـا ؟؟
  :جندي آخر وهو داخل 
  يال يا أَمري.....................

    رــائ ــو ح فَه ــي ــي ف ف ــن   وقَفْ
  ك
  ك
  ك

     روائالــد كــشيلــى جع تدار  
  ك

  كك
   ربِظـــاه ـــرِهـــي أَمف أُعـــني  

  ك
  ك
  ك

  رـــشائالْعامِ والـــش ةبِقُـــو    
  ك
  ك
  ك

  رظــاف ــتــلْ أَننــاجٍ ب ــتــلْ أَنب  
  

  ــــــــــ
   .٢٦٩ص  .٩ج /  ـ املوسوعة الشوقية ١
   .٢٨٤ – ٢٨٣ص  .٧ج/ املوسوعة الشوقية  ـ ٢
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٤١٢

٤١٢

  :مسرحية  الست هدى : وله أيضا 
  : بـهية 

        ــن لكــي و تمــا ع ــرت ي تــا اخ   م
     ــن لك نــب ــصرٍ يخطَ م ــات   بن
  نبــاع يــا عمتــي ونــشرى    

  

ــي                 ــرا لـ ــي تخيـ   أَبِـــي وأُمـ
ــالِ   ــي الرجـ ــشن فـ               ال يتناقَـ

ــالِ   ــروض م إِالَّ ع ــن حــا ن     ١م
  : معروف الرصايف 

      ــصون الْغ قــو ــدي فَ نع شيــالْع   فَ
ــدي    جو  طــر ــا لفَ ــري فيه   أَط
ــي   تيــجارِ ب ــروعِ اَألش ــي فُ فو  
ــي    نــحارِ ع اَألس ــسيم لْ نــس   فَ

ــاضِ        ــر الري هوي زدــش ــلْ بِ سو  
ــوه                فَكَـــم زهـــورٍ لمـــ   ا أَفـ

ــرا    ح ــت ــي خلقْ مِ إِنــو ــا قَ   ي
  

 ــصون   ال فـــي قُـــصورٍ وال حـ
 درنِ وـــصغل درنِ وغُـــص ـــنم  
ــي   تحت ــر هالزقي وــو ــلُّ فَ   والظِّ
  كَم هـز عطْـف اَألغْـصان لَحنِـي        

ــارِ راضِ       ــمِ اَألزهـ ــي بِحكْـ   إِنـ
 ــت ــغت وقالَ أَص: ــوه ــض فُ    ال فُ

ــرا ــضا مقَـ ــم أَرض إِالَّ الْفَـ     ٢لَـ
  : خليل مطران 

ــالي  ــدي مث أُه هِمــي ــن إِلَ ــا م   ي
  ــوه ــم خيلْتمـ ــا ذاك رسـ   مـ

  

الْــــوِداد ــــوي هثــــالإِنَّ م  
   ــؤاد ــه فُ ــف في طَي ــلْ ذاك ٣ب  

  
  
  

  ـــــــــــ
يف املوسـوعة وردت  خطـبن     . ٦٣٧ص .عمال املـسرحية  األ / ٢٤ – ٢٣ص  .٧ج /  ـ  املوسوعة الشوقية  ١

  .كما يف األعمال املسرحية " يخطَبن " والسياق  يوجب 
   .٢٤٦ص .  ـ الديوان ٢
   .٣٧١ص  . ١ج /  ـ الديوان ٣
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٤١٣

٤١٣

  الالحق املنصوف
  .نعين بالالحق املنصوف ، ما بين شطره على تفعيلة واحدة

  : فاروق مواسي . د 
 تــس ــن مـ عدا      كُـ

××××<××  
         نالتفْعتــس مــــ
ــورٍ         ــشاف نـ كَـ

××××<××  
  نالتفْعتــس   مــــ

  

ــدا        ــهما أَشـ شـ
×××××<××  

           نالتفْعتــس مــــ
ــدا  ــق عبـ      ١للْحـ

×××××<××  
نالتفْعتــس      مــــ

  : ميخائيل نعيمة 
ــوي       ــت دلْـ أَلْقَيـ

×××××<××  
           نالتفْعتــس مــــ

ــي        ــت علِّـ وقُلْـ
×××<×<××  

             نالتفْعــت مـــــ
فَعـــاد دلْـــوي      

×××<×<××  
            نالتفْعــت مـــــ

       فيــــه سلَــــيو
×××<×<××  

   نالتفْعــت   مـــــ
  

بــــين الــــدالِء      
×××××<××  

          نالتفْعتــس مــــ
ــا  ــى بِمـ ِء      أَحظـ

×××××<××  
            نالتفْعتــس مــــ

مــــع الــــدالِء      
×××<×<××  

              نالتفْعــت مـــــ
ــائي      ٢إِالَّ رجــــ

×××××<××  
نالتفْعتــس   مــــ

  ــــــــــــــــــــــــ

   .٢٢٦ص . ١ج/  ـ األعمال الكاملة ١
   .٦٥ص . ـ مهس اجلفون ٢
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٤١٤

٤١٤

  أمثلة غري حملولة
  :  مواسي فاروق. د 

ــستعدا          ــن مـ كُـ
ــورٍ            ــشاف نـ كَـ
ــارا           ــي ذمـ تحمـ

 ــب ــسمو بِحـ           تـ
ــا          ــب الْبرايـ   حـ
اُدرس لتلْقــــــى        

            ــن ــبالُ نحـ أَشـ
ــلٌ      زِي جميــــ

  

ــدا            ــهما أَشـ شـ
للْحـــق عبـــدا              

ــدا       ــأْلُ جهـ ال تـ
والْحـــب يفْـــدى       

ــصدا  ــه قَـ   تبقيـ
ــدا            ــا ورشـ نهجـ
إِنْ نــــــستعدا           

ــدى ــسن تبـ     ١حـ
  : ميخائيل نعيمة 

ــي        ــت قَلْبِـ أَطْلَقْـ
  ليتــــــــسلَّى              

فَعــــاد قَلْبِــــي          
     كو إِلَـــيـــشي  

  

ــروبِ           ع ــد الْغـ نـ
ــوبِ             ــع الْقُلـ مـ
ــروبِ            ــد الْغـ بعـ

ــي ــلَ كُروبِـ    ٢ثقْـ
  :مسرحية علي بك الكبري : أمحد شوقي 

         عــم ــد اسـ محمـ
 ــــهلَيقْــــضِ عا  

  

            رغـــاد ـــرادم
 رــاد ــت قـ     ٣وأَنـ

  
  ــــــــــ

  ":متفاعالتن " يف القصيدة بيت آخر سنتحدث عنه يف امللحق لوجود  . ٢٢٦ ص.  ١ج/ األعمال الكاملة  ـ ١
ــامِ  ــإِلَى اََألمـــ   فَـــ

  

ــدا   ــفا ويـــ   صـــ

   .٦٥ص . ـ مهس اجلفون ٢
   .٣٠٠ص  .٧ج /  ـ املوسوعة الشوقية ٣
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٤١٥

٤١٥

  حبر امللحق
  امللحق التام

ـه إلـمام باألوزان ؛ فبينما يبدأ      نظرا للعالقة  بني الرجز والكامل واليت يعرفها كل من ل          
  . الالحق بسبب خفيف ، فإن امللحق يبدأ مبتحركني ، متاما كالرجز والكامل 

" مـستفْعالتن مـستفْعالتن "     ذا نصل إىل املقصد واهلدف الذي رمسناه ، فشطر الالحق         
التن مـضمرة ، فتـشبه               وقـد تأتــي متفـاع   " متفاعالتن متفاعالتن   " وشطر امللحق   

 " نالتفْعتسورمبا جاءت موقوصة ، فتشبه " م " نالتفْعتساملخبونة " م .  
  .وكما جاء الالحق تاما ومنصوفا ، فإن امللحق يأيت تاما ومنصوفا 

  :للمؤلف 
ــدري   ــبِ ص ــدري بِلَهي ت ــراك أَت

<<×<      ××<<     |×<××  
نالتــاع ــاعالتن  / متفــ   متفــ

  

طَفَح الْهـوى بِـي وكَتمـت أَمـري         
<<×<      ××<<     |×<××  

 نالتــاع ــاعالتن / متفــ   متفــ
  امللحق املنصوف

ورد يف الالحق املنصوف ، شعر  للدكتور  فاروق مواسي  وقلنا سنتحدث عـن البيـت                
   :والبيت" متفاعالتن " األخري يف امللحق لوجود 

ــامِ                ــإِلَى اَألمـ فَـ
××<<×<××  

   نالتفـــــــاعتم  
  

ــفا ويـــدا                    ١صـ
×××××<××  

   نالتفْعتــس   مــــ

  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
   .٢٢٦ص .  ١ج/  ـ األعمال الكاملة ١
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٤١٦

٤١٦

  أمثلة
  :للمؤلف 

ــدري  ــبِ ص ــدري بِلَهي ت ــراك أَت   
ــد اغْ   عي بــأْت ت ــساك ــرابٍ فَع ت  

  
ــسانْ     ــرد ني الْب ــد عــا ب   بِربوعن

ــرٍ       ــا بِخيـ ــه طَوافًـ ــالً بِـ   أَهـ
  

  اَلْفَجـــــــر يعلـــــــو                   
  وصــــــداح طَيــــــرٍ   

  
ــريي     ــس ســ ــا نفْــ   يــ
ــا   ــي نكوصــــ   ودعــــ

  
  خضرا بـدا فـي الربـوات يـسعى           

ــا        هاجتاب ــه ــصافري لَ الْع ــت   خطَ
   ذا الْحيــاةُ انتفَــضت وماجــتوكَــ

ــرا     هز هتــش ــساطًا نقَ ــسجت بِ ن  
  ومــشت فَراشــات الْحــسنِ تملــي    
ــري       غَي ماهنــت ــالُ اس ــا الْجم   مهم

ــولَّى    ــي ت ــي كَنف ــا ف   وإِذا نم
  

  طَفَح الْهـوى بِـي وكَتمـت أَمـري         
ــ  مع ــب ــري ويطي فَج ــود   ري ليع

  
ــستانْ   ب ضــاَألر ــاحي فَ ــر اَألق   نثَ

  ــيض ــا زار إِالَّ وتف ــبحانْ " م س  "  
  

  ولقـــــــاه يحلـــــــو 
ــو   ــم يجلـــــ   للْهـــــ

  
ــريي   ــالك ســــ   لعــــ
ــريي    ــي وطــــ   وثبِــــ

  
ــلِ  ــضرِ الْجمي باحِ النــص ــعي ال س   

ــلِ     ــى الْجلي بر قــو ــا فَ   بِلُحونِه
ــومِ الطَّ   النتا وــش ــد ال عــلِ      ب   وي

ــلِ         ــد الْمثي ــه تقْلي ــضحت بِ   فَ
ــيلِ         ــالْقَلَمِ اَألصـ ــا بِـ   كَلماتهـ

ــذُّبولِ     ــا للـ ــصريه حتمـ   فَمـ
ــولِ       ــر لُألفـ ــه اآلخـ   لجمالـ

  
  إنتهى الكالم على الالحق وامللحق  يليهما املقبول
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٤١٧

٤١٧

  حبر املقبول
 وقد وضع بعض الشعراء األندلسيني على هـذا         : "ذكر حازم القرطاجين يف املنهاج قال       

البناء وزنا ، إال أنه جعل املزدوجني مخاسيني فرارا من الثقل الواقع بتشافع الـسباعيني يف                
  :النهاية ، فكان التشافع يف ذلك املوضع أخف من اخلماسي وذلك  قوله 

      ــمالَّالئ يلَــوم ــنع رأَقْــص  
×<<    ×   |×<   ×    |×<×  

  فـــاعلُن / فـــاعلُن / ستعلُن مـــ
  

  مــائ ــي هـ ــا درى أَننِـ       ١لَمـ
××<     ×  |×<   ×    |×<×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /لُنفـــاع  
 ،  ٢أما التسمية فأخذناها عن األستاذ عطا اهللا جرب       " مستفْعلُن فاعلُن فاعلُن    " أي أن شطره    

  . ٣هذا الوزن من البسيط حسب منهجهوقد عد الشيخ جالل احلنفي 
  

  

   
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٤١ص . ـ  منهاج البلغاء وسراج األدباء ١
   . ٥٢ص . ـ  نظرية الشعر عند حازم القرطاجين ٢
  ..." .أَقْصر عن لَومي " وذكر البيت  / ٢٢٨ص . ـ  العروض ٣
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٤١٨

٤١٨

  :ح املفتا
ــلُ         قْبن ــه ــر بِ حرِ بعــش ــي ال ف  

××<     ×  |×<   ×    |×<×  
 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع / لُنفـــاع  

  

   لُنــاع ــاعلُن فـ ــستفْعلُن فـ   مـ
××<     ×  |×<   ×    |×<×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع / لُنفـــاع  
  :ما يعتري تفاعيل البحر 

  .  ، الطي ، اخلبل ، اجلب والقطع اخلنب: يدخل عليها 
  :هلذا البحر مخسة أشكال 

  . ـ العروض الصحيحة والضرب الصحيح ١
 . ـ العروض الصحيحة والضرب املخبون ٢
 . ـ العروض الصحيحة والضرب املقطوع ٣
 . ـ العروض املخبونة والضرب املخبون ٤
 . ـ العروض املخبونة والضرب املقطوع ٥
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٤١٩

٤١٩

  :العروض الصحيحة والضرب الصحيح : األول الشكل 
     ــمالَّالئ يملَــو ــنع رأَقْــص  

×<<     ×   |×<  ×    |×<×  
 لُنعتـــسم / لُنفـــاع /لُنفـــاع  

  

  مــائ ــي هـ ــا درى أَننِـ            ١لَمـ
××<     ×  |×<   ×    |×<×  

 لُنعْفتـــسم / لُنفـــاع / لُنفـــاع  
  : العروض الصحيحة والضرب املخبون :  الشكل الثاين

  :للمؤلف 
ــضى     ــا مـ ــتغفر اَهللا عمـ   أَسـ

××<     ×  |×<   ×    |×<×  
 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /  لُنفـــاع  

  

      ــأَلُه رِ أَســش ــي الْح ف ــو   والْعفْ
××<     ×  |×<    ×<<   |×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع / لُـــنفَع  
  : العروض الصحيحة والضرب املقطوع : شكل الثالث ال

  : للمؤلف 
  يـا الئمـي فـي الْهـوى والْهـوى         

××<     ×   |×<  ×    |×<×  
 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /لُنفـــاع  

  

     ــه ــن حيلَ م ــه ــا في ــيس لَن   لَ
×<<    ×    |×<   ×     |××  

 لُنعتــس ــاعلُن / مـ ــن   / فـ   فَعلُـ
  :العروض املخبونة والضرب املخبون : الشكل الرابع 

  : ابن سناء امللك 
       ــر ــا أَمِ الْقَمـ ــمس الْمحيـ   شـ

××<     ×   |×<   ×<<   |×  
 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /   لُـــنفَع  

  

 رــش ــرِ أَم بـ ــارِق الثَّغـ     ٢أَم بـ
××<     ×   |×<   ×<<   |×  

 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع /  لُـــنفَع  
  
  

  ــــــــــــ
   .٢٤١ص .منهاج البلغاء وسراج األدباء  ـ ١
   .٢٠٨ص  .٢ج /  ـ املستطرف يف كل فن مستظرف ٢
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٤٢٠

٤٢٠

  : العروض املخبونة والضرب املقطوع : الشكل اخلامس 
  :للمؤلف 

ــا    ــد عبقَ ــر قَ هالز ــه   روض بِ
××<     ×   |×<   ×<<   |×  

فْعتـــسم لُن / لُنفـــاع /  لُـــنفَع  
  

  راحــس ــشذى ال ــشتا بِال ــب ال غ  
××<     ×    |×<  ×     |××  

 لُنفْعتـــسم / لُنفـــاع / لُـــنفَع  
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٤٢١

٤٢١

  أمثلة
  :للمؤلف 

ــضى   ــا مـ ــتغفر اَهللا عمـ   أَسـ
 ــــــهاتنــــــأَلُ اَهللا جأَسو  

  :للمؤلف 
ـ       ـي الْهمـي فى   يـا الئـوالْهى وو  

  دع عنـــك لَـــومي وذُق مثْلَنـــا         
  

     ــأَلُه رِ أَســش ــي الْح ف ــو   والْعفْ
  ــه ــالروضِ يجعلُـ ــد كَـ   والَّلحـ

  ك
    ــه ــن حيلَ م ــه ــا في ــيس لَن   لَ
    فْــصيلَهت ــدعلَنــا ب حــراشو  

   :ابن سناء امللك 
 ــر ــا أَمِ الْقَمـ ــمس الْمحيـ               شـ

  فَــــرالْخ فَّــــههــــا حأَمِ الْب  
  

ــصرِ     ــسمعِ والْبـ ــديك بِالـ   أَفْـ
ــشعرِ    ــى ال ــي دج ــدا ف ب رــد ب  

  

ــربِ     ــنِ الطَّ ثْ عــد ح ــاك   فَه
ــضربِ                ــع الـ ــقاها مـ إِذا سـ

  :للمؤلف 
ــا     ــد عبقَ ــر قَ هالز ــه   روض بِ

 ةوــش ــي ن ف ــر الطَّيو           تحــد ص   
  

  رــش ــرِ أَم بـ ــارِق الثَّغـ    أَم بـ
    طَرتــس ــديك مـ ــرزِ خـ   بِطَـ
  يـــا أَهيفًـــا وصـــلُه وطَـــري

ــهري     س ــه بــي ح ــذَّ ف ــد لَ   قَ
  

ــبِ             نالْع ــة ناب ــالف س ــن عو  
ــي    ــالِ ربِ ــأُفْقِ الْجم ــدر بِ ١ب   

*  
 ــس ــشذى ال ــشتا بِال ــب ال غراح   

  رــاه ــفْوِها الْب ــي ص ف سمــش   وال

  
  إنتهى الكالم على حبر املقبول يليه املوشح

  ـــــــــــــــــــــــــ

 / ٢٢٠وذكره الشيخ جالل احلنفـي يف العـروض  ص    . ٢٠٨ص  .٢ج /  ـ املستطرف يف كل فن مستظرف  ١
  :وذكر بيتني مما ذكرنا : ده ـ البسيط احلادي عشر وهو عن"  مستفْعلُن فاعلُن فَعلْ " وجعل الوزن 

 رــص ــسمعِ والْبـــ ــديك بِالـــ   أَفْـــ
  رعــش ــى الـ ــي دجـ ــدا فـ ــدر بـ   بـ

  .حيث جعل القافية مقيدة ، وهي مطلقة يف األصل 

    ــر ــلُه وطَــ ــا وصــ ــا أَهيفًــ   يــ
   رهــس ــه الـ ــي حبـ ــذَّ فـ ــد لَـ   قَـ
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٤٢٢

٤٢٢

  املوشح
  

ب العروض تذكر املوشحات  كأوزان استحدثت بعد اخلليـل ،      إن مجيع كت  : بداية نقول   
ولكن اجلميع ال يشرح عن املوشحات سوى  القليل ، وفـي كثري من األحيان ال يتعدى                

  .صفحتني إىل ثالث من الكتاب 
أما حنن فقد خالفنا اجلميع يف هذا ، ألننا نرى أن احلديث عن أي شكل من األوزان جيب                  

حا وتفصيال ، واملوشح أوزان ، وما دام كذلك فهـو يـدخل يف              أن يويف الوزن حقه شر    
  . العروض ، وال بد من التفصيل يف الشرح 

وعن بداية اطالق االسم يقول الدكتور مصطفى        . ١جاء يف أصل التسمية أا من الوشاح      
ال ندري من هو أول من أطلق اسم املوشحات على هذه املنظومـات             { : عوض الكرمي   
  . ال مىت حدث ذلك األندلسية ، و

وملا كانت كلمة التوشيح تدل على التنميق ، فليس من املستبعد أن تكون الكلمـة قـد                 
أطلقت على هذا الفن منذ ظهوره ، وقبل أن يكتمل يف صورته النهائية ، ألنه منذ البدايـة         

   .٢}كان خيتلف عن غريه من ألوان النظم العريب بكثرة قوافيه وتعدد أوزانه وتنميق ألفاظه
الوشاح واالشاح على البدل كما يقال وكاف وإكـاف  : ويف اللسان ـ مادة ـ وشح   

كله حلي النساء ، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان خمالف بينهما معطـوف             : والوشاح  
  .... أحدمها على اآلخر تتوشح املرأة به 

 من املعز السوداء    واملوشحة من الظباء والشاء والطري  اليت هلا طرتان من جانبيها والوشحاء           
وهو اسم يطلق على هذا     " املوشحة ببياض ، وديك موشح إذا كان لـه خطتان كالوشاح         

  " .النوع من النظم لتعدد ألوانه وأحلانه كتعدد ألوان الوشاح وتنميقها 
  : كما ذكره ابن حجة احلموي : والتوشيح 

  
  ـــــــــــــــــــــ

املختـار مـن   / مصطفى الـسقا  :  وانظر   .١٩ – ١٨الكرمي ،  ص  ـ فن التوشيح ، للدكتور مصطفى عوض  ١
   .٣٢ص . املوشحات 

   .٧ ـ  املوشحات واألزجال ، للدكتور مصطفى عوض الكرمي ، ص ٢
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٤٢٣

٤٢٣

أن يكون معىن أول الكالم داال على لفظ آخره ،          : اتفق علماء البديع على أن التوشيح       { 
نـزلة الوشاح ، يرتل أول الكالم وآخره مرتلة        وهلذا مسوه التوشيح ، فإنه يرتل فيه املعىن م        

حمل الوشاح من العاتق والكشح اللذين جيول عليهما الوشاح ، وهذا النوع فرعه قدامة من               
  :ائتالف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت ، وقال فيه 

التوشيح هو أن يكون يف أول البيت معىن ، إذا فهم فهمت منه قافية البيت ، بـشرط أن                   
  : وقال  . ١}يكون املعىن املقدم بلفظه ، من جنس معىن القافية بلفظه 

وبني التوشيح والتصدير فرق ظاهر مثل الصبح ، ومل حيصل االلتباس إال لكـون كـل                { 
منهما يدل صدره على عجزه ، فالفرق أن داللة التصدير لفظية  ، وداللة التوشيح معنوية                

 ، أن التوشيح قد تقدم أنه ال بد أن يتقـدم قافيتـه              ، والفرق بني التوشيح والتمكني أيضا     
   .٢}معىن يدل عليها ، والتمكني خبالف ذلك 

  :للمؤلف 
       ـهبكوم ثيثًا ســارح هارهــذا الن  

  

       ظْـالمنَ االْكَـو لُـفقَريـبٍ ي نعو  
، وسياق املعـىن    } ظْالم  ا{ ، معىن يدل على القافية      } وعن قَريبٍ يلُف الْكَونَ     { فقولنا  

، ألن  } التوشـيح يف الـشعر      { لذا نرى أن تسمية املوشح جاءت من هنا         . يشري إليها   
املوشحات تطابق املعىن املقصود ، ومييل البعض إىل أن املوشح أصله وبدايتـه يف اجلزيـرة        

غم ميلهم  وأهل هذا الرأي ر   . العربية ، وهو رأي على وجاهته ، يفتقر إىل الربهان القاطع            
 ويف أغلب املصادر    ٣.وتقريرهم ، فهم يعتربون أن املشهور عن املوشح ، أن بيئته األندلس             

  .واملراجع يظهر جليا أن املوشح عرفه املشرق بعد األندلس بفترة طويلة 
  

   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٢٢ص  . ١ج /  ـ خزانة األدب البن حجة احلموي ١
   .٢٢٤ ـ ٢٢٣ص . ـ ن م ٢
وقد ورد نفس الكالم عند حقي واهلـامشي، وأن األصـل ،    . ١٤٥ص . ـ  ميزان الذهب  ١٣٦ ـ  ١٣٥ ـ  املفصل ، ص  ٣

  :األهزوجـة اليت استقبل ا  األنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم هاجر إىل املدينة 
 ــد ــوار أَحمــــ ــرقَت أَنــــ   أَشــــ
ـــــدجميـــــا م  ـــــدمحيـــــا م  

  

  ـــــدورالْب ســـــمش فَـــــتتاخو  
   ــور ــوق  نــ ــور   فَــ ــت  نــ   أَنــ
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٤٢٤

٤٢٤

فلما كثر الشعر يف قطرهم وذبت      وأما أهل األندلس ،   :" يقول ابن خلدون يف هذا الصدد     
  ١"  املتـأخرون منـهم فنـا مسـوه املوشـح     مناحيه وفنونه وبلغ التنميق غايته استحدث   

هم منه أن زرياب حني أضاف الـوتر        ويـحدثنا سليم احللو نقال عن احسان عباس ما يف        
 الـخامس فـي العود ، كان هذا عامال مهما يف نشأة املوشح ، وتنوع املوسيقى الـذي                

،ويزيد أمرا آخر نقال عن إحسان عبـاس        ٢" يقتضي عدة قصائد غنائية خمتلفة األوزان       " 
 ابن عبد   ويقترن هذا التفنن بذلك الفتح املبكر  الذي أوجده        " وهو التفنن العـروضـي    

 ٣" ربه يف البيئة األندلسية ، برسم الدوائر العروضية واستخراج فرع الوزن الواحد منـها               
فرأي هذا الرجل عن الشعر الغنائي معروف       :" إال أن هناك من نفى هذا عن ابن عبد ربه           

وأسلوبه الشعري كما يبدو لنا من أشعاره اليت أوردها يف كتاب العقد ، والتـي أوردهـا            
ليب يف اليتيمة ممعن يف تقليد املشارقة إىل درجة ال تسمح باخلروج على أسـاليبهم يف                الثعا

  .املوشحات 
وكتابه العقد خال من أدىن إشارة إىل التوشيح ، وخييل إيل فـي بعض األحيان أن ابـن                 
عبد ربه الذي كانت لـه عالقة بالتوشيح ليس هو هذا الرجل بل ابن أخيه سعيد بن عبد                 

 ، وعن انتقال الـموشح إىل املشرق ، يقـول صـالح            ٤" حممد بن عبد ربه     الرمحن بن   
ومن أهل الديار املصرية ، القاضي السعيد هبة اهللا بن سـناء امللـك ،          : " الدين الصفدي   

" دار الطـراز    "  أما حمقق كتابه     ٥" وهو حامل راية هذه الصناعة والناس عليه فيها عيال          
شاعر مفـنت ، أول مـن أدخـل فـن           :" ناء امللك   جودت الركايب ، فيقول عن ابن س      

إن جـل البـاحثني يف   :  وحنن إذ نقر هذين الرأيني ، نـضيف   ٦" املوشحات إىل الشرق    
  عصرنا وما سبق يف فن املوشح يف الشرق خاصة عيال على كتاب ابـن سـناء امللـك                  

  ـــــــــــــــــــــــ

   . ٥٨٣ص . ـ مقدمة ابن خلدون ١ 
   . ٤٦ص .ألندلسية نشأا وتطورها  ـ  املوشحات ا٢
   . ٤٦ص .م .  ـ ن ٣
  . وانظر شرح الدائرة اخلامسة  يف كتابنا ورفض ابن عبد ربه حىت املتدارك ١١٢ص . ـ   فن التوشيح ٤
   . ٣٢ ـ توشيع التوشيح ، لصالح الدين الصفدي ، ص ٥
  .   قدمة احملقق  ـ من م٩ ـ دار الطراز يف عمل املوشحات  ، البن سناء امللك ، ص ٦
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٤٢٥

٤٢٥

 ، وما دام األمر كذلك ، فمصدرنا األساسي هو دار الطـراز إال فيمـا                ١" دار الطراز   " 
  . اقتضى سواه 

وبعد فإن املوشحات مما ترك األول لآلخر ، وسبق ا املتأخر املتقدم ، وأجلب ا أهل                " 
، وبابل السحر ،    املغرب على أهل الـمشرق وغادر ا الشعراء من متردم ، ملحة الدهر             

وعنرب الشحر ، وعود اهلند ، ومخر القفص ، وترب الغرب ، ومعيـار األفهـام ، وميـزان                   
األذهان ، ولباب األلباب ، تلهي وتطرب ، وتؤيس وتطمع ، وختلب وجتلب ، وتفـرغ                
وتشغل ، وتؤنس وتنفر ، هزل كله جد ، وجد كله هزل ، ونظم تشهد العني أنه نثـر ،                    

 أنه نظم ، صار املغرب ا مشرقا لشروقها بأفقه ، واشراقها يف جـوه ،     ونثر يشهد الذوق  
وصار أهله ا أغىن الناس لظفرهم بالكرت الذي ذخرته هلم األيام ، وباملعدن الذي نام عنه                

املوشح فن تفرد به أهل الـمغرب ، وامتازوا به عن أهـل            :"  ويقول الصفدي    ٢" األنام  
وينقل الصفدي قوال لألديب     ٣" أكثروا من أنواعه وضروبه     املشرق وتوسعوا يف فنونه ، و     

ووجدنا بعض املتأخرين كمهيار    : " أيب احلسن علي بن سعد اخلري ، حول بدايات املوشح           
الديلمي ، وأبـي حممد القاسم احلريري وغريهـما ، قد استنبطوا من تلك األعـاريض              

يعين بذلك أشعار العرب يف أحبر      : قلت  . أقساما مؤلفة على فقر مـختلفة وقوايف مؤتلفة        
مالعب مجع ملعبة وهي قصيدة قائمة على قواف        " وسـموها مالعب   : قال  . العروض  

واستنبط منها أيضا أهل األندلس ضربا قسموه على أوزان مؤتلفة ، وألــحان             " رباعية  
ل من  خمتلفة، ومسوه موشحا ، وجعلوا ترصيع الكالم وتنميق األقسام توشيحا ، وكانوا أو            

  :  ويعرف ابن سناء امللك املوشح ٤" سن هذه الطريق ، وأوضح رمسها ومنهجها 
الـموشح كالم منظوم على وزن خمصوص وهو يتألف من ستة أقفال ومخسة أبيـات              " 

  ويقال لـه التام ويف األقل من مخسة أقفال ومخسة أبيات ويقال له األقرع ، فالتـام مـا                 
  ــــــــــ

  . حتدث عن املوشحات ومل يشر إىل ابن سناء امللك ودار الطراز  ـ مل نصادف كتابا ١
   . ٣٠ ـ ٢٩ص . ـ   دار الطراز ٢
   . ٢٠ص . ـ   توشيع التوشيح ٣
   .٢١ ـ ٢٠ص .م .  ـ ن ٤
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٤٢٦

٤٢٦

 نعتقد أن اسم القفل يف الـموشح      . ١" ابتدئ فيه باألقفال واألقرع ما ابتدئ فيه باألبيات         
  : ذا أن أجزاء القفل تسمى أغصانا ، ويف اللسان مأخوذ من اسم شجر ، ويدل على ه

" والقفل شجر باحلجاز يضخم وتتخذ النساء من ورقه غمرا جييء أمحر ، واحدته قفلة               " 
القفل مجع قفلة وهي شجرة بعينها يج يف وغرة الصيف فـإذا هبـت              : قال أبو منصور    

  " .البوارح ا قلعتها وطريا يف اجلو
 القفل مجع ، واملفرد قَفلة وقُفلة ، ورمبا أخذت التسمية مـن القفـل               ووفق هذا املعىن فإن   

والقفل ، مبعىن الرجوع ، أما القفل الذي يقفل به الباب فنستبعد أن يكون هو االسـم ،                  
  . وذلك بسبب وجود األقفال الداخلية ، وال يضري أن نتقيد بتسميتهم 

اء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفـل        واألقفال هي أجز  : " وشروط القفل والبيت يف املوشح      
واألبيات هي أجزاء مؤلفة مفـردة  . منها متفقا مع بقيتها يف وزا وقوافيها وعدد أجزائها         

أو مركبة يلزم يف كل بيت منها أن يكون متفقا مع بقية أبيات املوشح يف وزـا وعـدد                   
 لقوايف البيـت    أجزائها ال يف قوافيها ، بل يـحسن أن تكون قوايف كل بيت منها خمالفة             

  اآلخر ، والقفل كما تقدم يتردد يف الـموشح ست مرات يف التام ، ومخـس مـرات يف                 
وأقل ما يتركب القفل من جـزءين       : " ، مث يفصل يف تركيب القفل ، والبيت          ٢" األقرع  

وأقـل  ... فصاعدا إىل مثانية أجزاء وقد يوجد يف النادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة أجزاء           
البيت ثالثة أجزاء ، وقد يكون فـي النادر من جزءين ، وقد يكون من ثالثـة                ما يكون   

أجزاء ونصف ، وهذا ال يكون إال فيما أجزاؤه مركبة ، وأكثر ما يكون مخسة أجـزاء ،                  
واجلزء من القفل ال يكون إال مفردا ، والـجزء من البيت قد يكون مفردا وقـد يكـون                

رتني أو من ثالث فقر ، وقد يتركب يف األقل مـن        مركبا ، واملركب ال يتركب إال من فق       
   فالـموشح يتركب من أقفال وأبيات ، واألقفال منها املطلع وهو البدايـة ،             ٣" أربع فقر   

  ــــــــــــــــــــــــــ

   . ٣٢ص . ـ   دار الطراز ١
   . ٣٢ص .م .  ـ ن ٢
   .٣٤ ـ ٣٣ص .م .  ـ ن ٣
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٤٢٧

٤٢٧

يزة متيزه عن باقي األقفـال يف لغتـه ، وهنـاك            واخلرجة وهي آخر قفل يف املوشح وله م       
األقفال الداخلية ، واألبيات هي كل ما بني األقفال ، وهي ما يبدأ به يف حـال املوشـح                   

وفقـر  }    إخل    ٤ – ٣ – ٢ – ١غـصن   { األقرع ، وأجزاء األقفال تسمى األغصان       
 سـناء   وقد استعمل ابـن    ١}  إخل   ٤ – ٣ – ٢ – ١سـمط  { األبيات تسمى األمساط    

، وهو البيت والقفل الذي يليه ، وهناك من يطلق اسم الدور علـى              " الدورِ  " امللك اسم   
البيت ، وعند ابن سناء امللك  أن البيت مع القفل الذي يليه يسمى الـدور ، أمـا عنـد                
مصطفى عوض الكرمي فقد أطلق اسم الدور على البيت عند ابن سناء امللـك ، وعنـده                 

واملوشـحات  . ند ابن سناء امللك ، وسيأيت بيان ذلك فـي موضـعه            البيت هو الدور ع   
األول ما جاء على أوزان أشعار العرب ، والثاين ما ال وزن له فيهـا               :" تنقسم إىل قسمني    

وهذا القسم منها هو الكثري واجلم الغفـري ، والعـدد           " والقسم الثاين    ٢ "وال املام لـه ا   
على أننا نشك يف هذا التقريـر ونعتقـد          ٣"  ينضبط   الذي ال ينحصر ، والشارد الذي ال      

جازمني أن جـميع أوزان املوشحات ، مل تغادر ، ومل تـخرج عن العروض اخلليلـي ،                
ونرى مجيع املوشحات اليت تبدو وكأا أوزان غري أوزان العرب ، ليست كذلك بل هـي            

نا ، ميثـل قاعـدة يف   أوزان عربية خالصة ، استعمل واضعوها اخلزم ، واخلزم كما يظهر ل      
: مـادة ـ خـزم    : " ويف اللـسان  . املوشحات اليت يتوهم أا على غري أوزان العرب 

زيادة حرف يف أول اجلزء أو حرفني أو حـروف مـن            : والـخزم ، بالزاي ، يف الشعر       
وإمنا جازت  : نقصان ؛ قال أبو إسحاق      : حروف الـمعاين حنو الواو وهل وبل ، واخلرم         

 يف أوائل األبيات كما جاز اخلرم ، وهو النقصان يف أوائل األبيـات ، وإمنـا                 هذه الزيادة 
احتملت الزيادة والنقصان يف األوائل ألن الوزن إنـما يستبني يف السمع ويظهر عواره إذا              

  قال أصحاب العروض جازت الزيادة يف أول األبيات ولـم : ذهبت يف البيت ، وقال مرة 
  ـــــــــــ

   . ٣٥ ـ ٣٢ص .غصان واألمساط ، عن الدكتور مصطفى عوض الكرمي يف فن التوشيح  ـ تسمية األ١
   . ٤٤ص . ـ    دار الطراز ٢
   .٤٧ص .م .  ـ ن ٣
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٤٢٨

٤٢٨

فَبِمـا  : " يعتد ا كما زيدت فـي الكالم حروف ال يعتد ا حنو ما يف قوله تعالــى                 
      ملَه تناِهللا ل نم ةمحلئال يعلم أهل الكتـاب      : "  ، وحنو    واملعىن فبـرمحة من اهللا   ". ر "

وأكثر ما جاء من اخلزم حبروف العطف ، فكأنـك          : معناه ألن يعلم أهل الكتاب ، قال        
إنـما تعطف ببيت على بيت فإمنا حتتسب بوزن البيت بغري حروف العطـف ؛ فـاخلزم                

  :بالواو كقول امرئ القيس 
و  ــه قدــاننيِ و ــي أَف ا فــبري ــأَنَّ ثَ   كَ

  

ــب ــلِ     كَ مزم ــاد ــي بِج ــاسٍ ف   ري أُن
فالواو زائدة ، وقد رويت أبيات هذه القصيدة بالواو ، والواو أجود يف الكالم ألنـك إذا                 
وصفت فقلت كأنه الشمس وكأنه الدر كان أحسن من قولك كأنه الشمس كأنه الـدر               

ك دخل الـخزم   بغري واو ، ألنك أيضا إذا مل تعطف مل يتبني أنك وصفته بالصفتني ، فلذل              
  :؛ وكقوله 

و ةرغَم دعب ةرغَم نم تجرإِذا خ  
  :وقد يأيت اخلزم يف أول املصراع الثاين ؛ أنشد ابن األعرايب . فالواو زائدة 

  ــه ــت أَرقُبـ ــا بِـ ــلْ بريقًـ   بـ
  

ــلْ ــا بـ ــرى إِالَّ إِذا اعتلَمـ    ال يـ
  :قه فزاد بل يف أول املصراع الثاين وإمنا ح

  ــه ــت أَرقُبـ ــا بِـ ــلْ بريقًـ   بـ
  

  ال يـــــرى إِالَّ إِذا اعتلَمـــــا 
  :ورمبا اعترض يف حشو النصف الثاين بني سبب ووتد كقول مطر بن أشيم 

             هــر آخــلٌ و هج ــه ــر أَولُ اَلْفَخ  
  

  قْدإِذاح          ـمالْكَلاَألقْـوالُ و تـذُكِّرت   
 ،  علُـن  وبني الوتد اموع الذي هو       تفضة بني السبب اآلخر الذي هو       فإذا ، هنا معتر   

  :وقد زادوا الواو يف أول النصف الثاين يف قوله 
     ــبــي رائنم ــككُلَّمــا راب  

  

و  ــم لــا ع ــي م نم مــال ــم الْع   يعلَ
  :وزادوا الباء ؛ قال لبيد 

   ـــمهعم يـــامق بـــانيقالْهو  
  

ــلِّ بِ ــلْ  كُ مه ــب ــومٍ إِذا ص   ملْث
  : أيضا ؛ قال ياوزادوا 
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٤٢٩

٤٢٩

ــطجا    اضــالً و ــسِ أَكْ ــا نفْ   ي
  

ــا   }م {  ــاع ــده  ي بِخال تــس ــسِ لَ    نفْ
  :والصحيح 

ــطجا    اضــالً و ــسِ أَكْ ــا نفْ   ي
  

ــده    }م {  بِخال تــس ــسِ لَ ــا نفْ ع  
  :وكقوله 

  ننِـي  مطَر بن ناجِيـةَ بـن ذروةَ إِ        يـا
  

 ــواب ــا اَألب ندون ــق ــى وتغلَ   أُجف
  :وقد يكون اخلزم بالفاء كقوله 

ــالْقرن فَ   نــــرد الْقــــرنَ بِــ
  

ــى ــريعينِ ردافَــــ   صــــ
  :كقوله بلْ فهذا من اهلزج ، وقد زيد يف أوله حرف ؛ وخزموا بِ

   لَم تجزعوا يا آلَ حجرٍ مجزعا بلْ
  :السريع الرابع والبيت من : وقال 

ــلْ ــاتلُكُم هـ ــذَكَّرونَ إِذْ نقـ    تـ
  

   ــه ــدما عدمـ ــضر معـ   إِذْ ال يـ
  : قال نحنوخزموا بِ
ــن حن      رــز الْخ دــي ــا س    قَتلْن

  

ــاده    }م {  ــن عبـ ــعد بـ   جِ  سـ
" .  والغلو والغـايل   ونظري اخلزم الذي يف أول البيت ما يلحقونه بعد متام البناء من التعدي              

يضاف إىل ما تقدم أن مجيع الـموشحات بأنواعها ، ترتكز على التفاعيل العروضـية ،               
وهذا يتيح لنا ختريج أي موشح على أوزان العروض ، دون أن يشذ عن هذه القاعـدة أي          
وزن من أوزان املوشحات ، وجند عندهم استعمال اخلزم يف املوشحات بـصورة أوسـع               

للسان ، فقد تعدت الزيادات حدود حروف املعانـي ، وصـارت علـى             مـما ورد يف ا   
األوزان والتفاعيل وهو ما يوهم بأوزان خمترعة جديدة ، وسوف نـرى هـذا جليـا يف                        

، وخنالف اجلميع يف التسمية ، فما جاء على أوزان العـرب            " املوشح املرذول املخذول    " 
  .ثر من وزن واحد ، فهو املخزوم فهو السامل ، وما خالفها بزيادة ، أو بأك

  .فاملوشحات بأنواعها كافة تنضوي حتت لواء العروض، ويسهل خترجيها 
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٤٣٠

٤٣٠

  واخلرجة هـي أبـزار املوشـح       : " فله شروط   " اخلرجة  " وأما القفل األخري يف املوشح      
وملحه وسكره ، ومسكه وعنربه ، وهو العاقبة وينبغي أن تكون محيدة ، واخلامتـة بـل                 

إن كانت األخرية ، وقويل السابقة ألا اليت ينبغي أن يـسبق اخلـاطر إليهـا ،                 السابقة و 
ويعملها من ينظم املوشح يف األول ، وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية ، وحني يكون مـسيبا                  
مسرحا ومتبحبحا منفسحا ، فكيف ما جاء اللفظ والوزن خفيفا على القلب ، أنيقا عنـد       

لوا عند الذوق ، تناوله وتنوله وعامله وعمله وبىن عليـه           السمع ،مطبوعا عند النفس ، ح     
   . ١" املوشح ، ألنه وجد األساس ، وأمسك الذنب ونصب عليه الرأس 

فكيفما جاء اللفـظ  " هناك شروط أخرى للخرجة وألفاظها رأينا أن ال نتقيد ا ، مث قوله   
وهنـا  " كَيفَما اتفَق   " له  فهنا قد يفقد الوزن ويكون نثرا ، وهذا مطابق لقو         ... " والوزن  

نعتقد أن غناء الكالم سيتكفل بكشف الوزن وسيظهر القبض والبسط يف الـمقاطع كما             
  .يف الزجل 

الغزل ، واملـدح ، والرثـاء ، واهلجـو ،           " أما أغراض الـموشح التـي يطرقها فهي       
يف املكفـر   والـمجون ، والزهد ، وما كان منها يف الزهد يقال لـه املكفر ، والرسـم                

خاصة أن ال يعمل إال على وزن موشح معروف وقوايف أقفاله ، وخيتم خبرجة ذلك املوشح                
كانت املوشحات يف   "   وقد    ٢" ليدل على أنه مكفره ومستقيل ربه عن شاعره ومستغفره          

أول األمر وقفا على الغناء ، فكانت تعاجل موضوعات الغزل والــخمريات ووصـف              
 صارت مطية ذلوال لألمداح حينما استغلها الوشاحون للوصول إىل          الطبيعة ، وما لبثت أن    

  .  ٣" عطايا امللوك واألمراء وهبام 

" دار الطـراز    "بعد هذا الشرح الوايف ، نصل إىل أشكال وأنواع املوشح معتمدين علـى            
  .٤مجيع أمثلة دار الطراز   لكونه األصل ، وقد ذكر الصفدي يف توشيع التوشيح 

  ـــــــــ
   .٤٣ص .م .  ـ  ن ١
   .٥١ص .م .  ـ ن ٢
   . ٣٣ص . ـ   فن التوشيح ٣
وزاد القفل املركب من سبعة أجزاء ، وهو املسمى بالعروس ، وقد أغفله ابن سناء امللك ومل يـذكره   / ٢٧ ـ  ٢٣ص . ـ   توشيع التوشيح  ٤

   .٤٠ ـ ٣٤ص .والتقسيمات فـي دار الطراز . يف دار الطراز 
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٤٣١

٤٣١

  :ب من غصنني  ـ  القفل املرك١
  شمس قارنت بدرا

 ١غُصن ـ 
ديِمنو راح  
 ٢غُصن ـ 

  : ـ القفل املركب من ثالثة أغصان ٢
طاراَألم دي لَّتح  

 ١غُصن ـ 
اروةَ النأَزِر  
 ٢غُصن ـ 

  فَيا خدنِي
 ٣غُصن ـ 

  : ـ القفل املركب من أربعة أغصان ٣

  
  : ـ القفل املركب من مخسة أغصان ٤

  يا من أَجود ويبخلْ
 ١غُصن ـ 

  على شحي وافْتقاري 
 ٢غُصن ـ 

ــواكأَه  
 ٣غُصن ـ 

هدي زِيادنعو  
٤ن ـ غُص 

  منها شوقي وإدكاري
 ٥غُصن ـ 

  : ـ القفل املركب من ستة أغصان ٥
  

نمالد تاتيم  
 ١غُصن ـ 

  أَحيين كَربِي
 ٢غُصن ـ 

كَّنمتلْ يهو  
 ٣غُصن ـ 

  عزاٌء لقَلْبِي
 ٤غُصن ـ 

زاهيا ع تم  
 ٥غُصن ـ 

شــاهو  
 ٦غُصن ـ 

  

لَنا أَكْواب رأَد  
١ن ـ غُص 

دجسى بِها الْوني  
 ٢غُصن ـ 

الَّسرِ الْجضحتاسو  
 ٣غُصن ـ 

دضى الْوكَما اقْت  
 ٤غُصن ـ 
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٤٣٢

٤٣٢

  ١العروس : وهو املسمى /  سبعة أغصان  ـ القفل املركب من٦
  

  من شانِي
 ١غُصن ـ 

  عن شانِي
 ٢غُصن ـ 

  بِه جفْـنِي
 ٣غُصن ـ 

ربعتاس قَد  
 ٤غُصن ـ 

ربع قَدو  
 ٥غُصن ـ 

رمضنِ الْمع  
 ٦غُصن ـ 

  بِما عندي
 ٧غُصن ـ 

  
  : ـ القفل املركب من مثانية أغصان ٧

  
ب من فقر تشبـه الصدر     والبيت يكون مفردا ويكون مركبا ، ويترك      . ننتقل إىل األبيات    

  .والعجز يف الشعر العمودي ، وفقر األبيات تسمى األمساط 
  
  
  
  

  ــــــــــــ
الـموشح املعروف بالعروس وهو موشح ملحون ، : "  ـ  ٣٥ص . ـ ويف دار الطراز  ٢٤ص . ـ  توشيع التوشيح  ١

  " .ذا مل نورد مثالـه واللحن ال جيوز استعماله يف شيء من ألفاظ املوشح إال يف اخلرجة خاصة فله

  عـنيعلى عيون الْ
  ١غُصن ـ 

 

  رعي الدراري
 ٢غُصن ـ 

ـفغش نم  
 ٣غُصن ـ 

ببِالْح  
 ٤غُصن ـ 

ذابالْع ذَبعتاسو  
 ٥غُصن ـ 

هذَّ حالَيالْتو  
  ٦غُصن ـ 

 

فأَس نم  
 ٧غُصن ـ 

  وكَربِ
 ٨غُصن ـ 
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٤٣٣

٤٣٣

  " :أجزاء مفردة "  ـ البيت املؤلف من ثالثة أسـماط ١
  

دنهم أَرى لَك  
 ١سمط ـ 

داِإلثْم أَحاطَ بِه  
 ٢سمط ـ 

درما ج درفَج  
 ٣سمط ـ 

  
  " :أجزاء مفردة "  ـ البيت املؤلف من أربعة أسـماط ٢
  

همعي بِما أَكْتمد باح قَد  
ط ـ س١م 

همظْلي نمقَلْبِي ل نحو  
 ٢سمط ـ 

هي ال فَمنَ فرما تشر  
 ٣سمط ـ 

ها أَلْثُمدى أَبنبِالْم كَم  
 ٤سمط ـ 

  
وقد يندر يف بعض الـموشحات ما يكون بيته جزءين مركبني من           : " قال ابن سناء امللك     

  : ومثاله عنده ١"فقرتني وهو شاذ جدا 
  

  باكر إِلَى الْخمرِ
 ١سمط ـ 

  واستـنشقِ الزهرا
 ٢سمط ـ 

  
  ١جزء ـ 

  فَالْعمر في خسرِ
 ٣سمط ـ 

  ما لَم يكُن سكْرا
 ٤سمط ـ 

  
  ٢جزء ـ 

  .وهذا ال خيتلف عن البيت املؤلف من أربعة أمساط السابق 
  ــــــــــــــــ

     .٣٩ص .  ـ  دار الطراز ١
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٤٣٤

٤٣٤

  :مؤلف من ستة أمساط  ـ ثالثة أجزاء /  ـ البيت املركب ٣
  
  
  
  
  
  
  :ثالثة أجزاء ونصف / مؤلف من سبعة أمساط /  ـ البيت املركب ٤
  

  من أَودع اَألجفانْ
 ١سمط ـ

دالْهِن وارِمص  
 ٢سمط ـ 

  
 ١جزء ـ 

  وأَنبت الريحانْ
 ٣سمط ـ 

دالْخ ةفْحي صف  
 ٤سمط ـ 

  
 ٢جزء ـ 

  قَضى على الْهيمانْ
م٥ط ـ س 

دهالسعِ ومبِالد  
 ٦سمط ـ 

  
 ٣جزء ـ 

  أَنى وللْكتمانْ 
 ٧سمط ـ 

  
 نِصف جزء

  
  

  ــــــــــــ
مفاعيلُن " وهذا يقلب الوزن عن باقي األجزاء ، فالوزن " هضيم الْكَشحِ مخطَف " وردت عند ابن سناء امللك   ـ  ١

   فاعيلُنم ل مسطني ، والوزن عند ابن سناء الـملك يف السمط اخلامس والسادس             أي ك " فَعولُن "    فـاعيلُنم فـاعيلُنم
 انظر حبر القرين يف الكتاب الثاين " فَعولُن.  

  أَقم عذْري
 ١سمط ـ 

كُفآنَ أَنْ أَع فَقَد  
 ٢سمط ـ 

  
 ١جزء ـ 

  على خمرِ
 ٣سمط ـ 

طَفبِها أَو طوفي  
 ٤سمط ـ 

  
 ٢جزء ـ 

  كَما تدري
 ٥سمط ـ 

 طَفخشا مالْح ضيم١ه  
 ٦سمط ـ 

  
ء ـ ج٣ز 
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٤٣٥

٤٣٥

  :أربعة أجزاء / مؤلف من مثانية أمساط /  ـ البيت املركب ٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :مخسة أجزاء / مؤلف من عشرة أمساط / ركب  ـ البيت امل٦
  

سمالظِّباُء الش نه  
 ١سمط ـ 

مغيالض نهقَنيص  
 ٢سمط ـ 

  
 ١جزء ـ 

سكُن نما إِنْ لَها م  
 ٣سمط ـ 

ميالْه إِالَّ الْقُلوب  
 ٤سمط ـ 

  
 ٢جزء ـ 

سرها عنم باَلْقُر  
 ٥سمط ـ 

دعالْبومأْتها منع   
 ٦سمط ـ 

  
 ٣جزء ـ 

سالُّلع فاهالش لْكت  
 ٧سمط ـ 

مرغالْم يا بِهِنحي  
 ٨سمط ـ 

  
 ٤جزء ـ 

سعلَها لَحاظٌ ن  
 ٩سمط ـ 

قَمسي ننو إِلَى مرت  
 ١٠سمط ـ 

  
 ٥جزء ـ 

  

  ما حوى محاسن الدهرِ
 ١سمط ـ 

  إِالَّ غَزالْ
 ٢سمط ـ 

  
 ١ـ جزء 

  معرِق الْجدينِ من فهرِ
 ٣سمط ـ 

  عم وخالْ
 ٤سمط ـ 

  
 ٢جزء ـ 

  نسبه للنايِلِ الْغمرِ
 ٥سمط ـ 

  وللنزالْ
 ٦سمط ـ 

  
 ٣جزء ـ 

  فَأَنا أَهواه للْفَخرِ
 ٧سمط ـ 

  وللْجمالْ
 ٨سمط ـ 

  
 ٤جزء ـ 
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٤٣٦

٤٣٦

  : أمساط ٣ كل جزء  أجزاء٣/ مؤلف من تسعة أمساط /  ـ البيت املركب ٧

   
  من لي بِه يرنو

 ١سمط ـ 

رساح يقْلَتبِم  
 ٢سمط ـ 

بادإِلَى الْع  
 ٣سمط ـ 

  
 ١جزء ـ 

نسالْح أَى بِهني  
 ٤سمط ـ 

رـَنِي ناف   فَينث
 ٥سمط ـ 

يادالْق بعص  
 ٦سمط ـ 

  
 ٢جزء ـ 

  وتارةً يدنو
 ٧سمط ـ 

ـِركَما ا   حتسى الطَّاي
 ٨سمط ـ 

ماَء الثَّماد  
 ٩سمط ـ 

  
 ٣جزء ـ 

  
  ١ أمساط ٣ أجزاء كل جزء ٣ ـ البيت الـمركب مؤلف من اثـين عشر مسطا  ٨
  

  بِأَبِي
 ١سمط ـ 

  ظَبي حمى
 ٢سمط ـ 

فُهكْنت  
 ٣سمط ـ 

  أُسد غيلْ
 ٤سمط ـ 

  
 ١جزء ـ 

  مذْهبِي
 ٥سمط ـ 

ىرلَم فش  
 ٦سمط ـ 

قَفُهقَر  
 ٧سمط ـ 

  سلْسبيلْ
 ٨سمط ـ 

  
 ٢جزء ـ 

  يستبِي
 ٩سمط ـ 

  قَلْبِي بِما
 ١٠سمط ـ 

فُهطعي  
 ١١سمط ـ 

  إِذا يميلْ
 ١٢سمط ـ 

  
 ٣جزء 

 روالبيت والقفل الذي يليه ، وهذه صورته : يعترب ابن سناء امللك واألبشيهي الد:  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

" أجزاء "  ـ الـموشح املختلف األقفال ، واملوشح الذي قفله من عشرة أغصان  ١٣٠ص . ـ  زاد يف دار الطراز  ١
  .، ومل نر حاجة إىل إيراده "جزءا "  ـ زاد املوشح الذي قفله من أحد عشر غصا ١٣٢ص .ويف 
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٤٣٧

٤٣٧

اهيبِي ت ميا قَو  
 ١سمط ـ 

  لَماه معسولُ
 ٢سمط ـ 

رياهجه رجاَلْه  
 ٣سمط ـ 

  والذَّنب محمولُ
 ٤سمط ـ 

واههري الَّذي يدي  
 ٥سمط ـ 

  أَنه مقْتولُ
 ٦سمط ـ 

  
  البيت عند ابن
  سناء امللك ،
  وهو الدور

  عند مصطفى
عـــــوض                                             

  الكرمي
 

  
  الدور

  
  عند ابن

  
  سناء امللك

  
  وهو

  البيت
  

  عند
  مصطفى

  
  عوض

 ٢الكرمي 

  أَماتـنِي عبطَا
 ١غُصن ـ 

  ١وما اتقَى الْوِزرا
 ٢غصن ـ 

  
  القفل عند

  ابن سناء امللك
  وعند

  مصطفى
  عوض الكرمي

 

ـ             دة ذكرنا أن شروط األقفال وحدة الوزن واألغصان والقوافـي ، وشروط األبيات وح
الوزن واألمساط دون القوايف ، وناء عليه فيجب أن يكون وزن األقفال متحـدا ، ووزن                
األبيات كذلك ، وال جيوز اجتماع وزنني فـي األقفال أو يف األبيات ، مبعـىن أن وزن                 

  .القفل األول مبثابة القاعدة لبقية األقفال ، ونفس األمر يسري على األبيات 
  :أو البيت األول فإذا كان وزن القفل األول 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .من موشح أليب احلسن علي بن عبد الغين احلصري  . ١٥٢ص . ـ   توشيع التوشيح ١
ويعلـل ذلـك يف ص    " وبعد القفل األول يأيت الدور الثاين .............. والدور األول يف موشحنا : "  ـ قال  ٢٥ص . ـ   فن التوشيح  ٢
 وقد تعمدنا مـخالفة ابن سناء امللك يف هذا مستندين إىل أسباب كثرية منها أننا نعد البيت وحدة التوشـيح كمـا هـو يف    : " ـ بالقول  ٣٢

ويطلـق  " " تسميتنا أبسط وأوضح    القصائد التقليدية ، ومنها أننا نعتقد أن األقفال أجزاء متممة ومرتبطة أشد اإلرتباط باألدوار ، ومنها أن                  
  " .ور على ما هو البيت عندنا ، وعلى ما هو عند ابن سناء امللك البيت مع القفل الذي يليه األبشيهي كلمة الد
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٤٣٨

٤٣٨

لُنفْعتسم  
××<×  

 ١غُصن ـ 

لُنفاع  
×<×  

 ٢غُصن ـ 

لُنفْعتسم  
××<×  

 ٣غُصن ـ 

لُنفَع  
<<×  

 ٤غُصن ـ 
فات اليت تعتـري    فالواجب أن تكون بقية األقفال هكذا ، وطبعا مع جواز استعمال الزحا           

تفاعيل القفل ،وننقل اآلن موشحا مع تقطيعه وفق قاعدة وحدة وزن األقفال واألبيـات              
وهو موشح خمزوم ،    " ضاحك عن جمانْ     " ١كما سبق ، وهو موشح األعمى الطُّلَيطلي        

 ومطويـة   صحيحة" مستفْعلُن  " وردت فيه   ". مستفْعلُن  " أضيفت إليه   / املتدارك  / وزنه  
  :ومقطوعة 

  ضاحك عن جمانْ   
×<  × |×<×>  

 لُنــاع ــاعالنْ / ف   ف
 ١     غُصن ـ 

  سـافر عــن بــدرِ  
×<  ×  |×××  

  لُنلْ  / فاعفْعتـسم  
 ٢      غُصن ـ 

  ضاق عنه الزمـانْ    
×<  × |×<×>  

 لُنالنْ / فــاعفــاع  
 ٣  غُصن ـ 

ــدري ص ــواه حو  
<<  ×<  |××  
ــن فَ ــولُن /  علُ   فَع

  ٤   غُصن ـ 
  

  ــد ــا أَجِ مم آه  
×<  × |×<×  

  لُنفاع /  لُنفـاع  
 ١    سمط ـ 

ــد ــا أَجِ ــفَّين م ش  
×<  × |×<<×  

 لُنــاع ــستعلُن / ف م  
 ٢   سمط ـ 

ــد قَعــي و ــام بِ   ق

×<  ×<< |×  
 لُنــاع ــن / ف   فَعلُ

 ٣  سمط ـ 

 ــد ــاطش متئـ   بـ

×<  × |×<<×  
 لُنــاع ــستعلُن/ ف م  

 ٤  سمط ـ 
  ـــــــــــــــــــــ

وحييلون يف هذا على مقدمة ابن خلدون ، مع أن  ابن خلـدون يف  " األعمى التطيلي "  ـ اجلميع يذكرون اسـمه  ١
   .٥٨٤ص .انظر مقدمة ابن خلدون " األعمى الطليطلي " املقدمة  يسميه 
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٤٣٩

٤٣٩

  
     قَـد كُلَّما قُلْـت  

×<  × |×<×  
  لُنفاع /  لُنفـاع  

 ٥   سمط ـ 

      قَـد ـنـي أَيقالَ ل  
×<  ×  |×<<×  

 لُنــاع ــستعلُن / ف م  
 ٦   سمط ـ 

  
  وانثَنى خوطَ بـانْ    

×<  ×|×<×>  
  لُنالنْ   / فـاعفـاع

 ١    غُصن ـ 

ــضرِ  ن ــز هذا م  
×<  ×   |×××  

  لُنلْ  / فاعفْعتـسم  
 ٢    غُصن ـ 

  ابثَتــه يــدانْ ع
×<  ×<<|×>  

 لُنــاع ــالنْ / ف فَع  
 ٣    غُصن ـ 

ــرِ   ــصبا والْقَطْ   لل
×< ×    |×××  

  لُنلْ  / فاعفْعتـسم  
 ٤    غُصن ـ 

  
     ـدب ـكنيل م سلَي  

×<   ×  |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن/ ف   ف

 ١     سمط ـ 

     ـدي ـنذْ فُؤادي عخ  
×<    ×    |×××  

 لُنــاع ــستفْعلْ/ف م  
 ٢سمط ـ 

     لَـديل ج عـدت لَم  
×<   ×  |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن/ ف   ف
 ٣سمط ـ 

 ــد هــي أَج أَن ــر غَي  
×<   ×    |×××  

 لُنــاع ــستفْعلْ/ف م  
 ٤    سمط ـ 

  

     دـهش ـنم عكْرم  
×<   ×  | ×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / ف   ف
 ٥سمط ـ          

ـ  ــتياقي يـ اشودهش  
×<   ×     |×××  

 لُنــاع ــستفْعلْ/ ف م  
 ٦سمط ـ      
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٤٤٠

٤٤٠

  مـا لبِنت الـدنانْ    
×< × |×<×>  

  لُنالنْ  / فـاعفـاع  
 ١    غُصن ـ 

ــرِ  ــذاك الثَّغ لو  
<< ×    |×××  

  لُنلْ / فَعفْعتـسم  
 ٢     غُصن ـ 

  أَين محـيا الزمانْ  
×< × |×<×>  

  لُنفـاع / النْ فـاع  
 ٣    غُصن ـ 

  من حميا الْخمـرِ    
×<  ×   |×××  

  لُنلْ/ فـاعفْعتسم  
 ٤   غُصن ـ 

  
     رمـضى مـوبِي ه  

×<   ×   |×<×  
 لُنــاع ــاعلُن / ف   ف

 ١   سمط ـ 

     ـدي وِفْقُـههج تلَي  
×< ×   |××<×  

 لُنــاع   مــستفْعلُن / ف
 ٢     سمط ـ 

ــا ي ــركُلَّمـ   ظْهـ
×<    ×  |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / ف   ف
 ٣       سمط ـ 

فَفُـــؤادي أُفْقُـــه  
<<  ×  |××<×  

 ــن ــستفْعلُن / فَعلُ م  
 ٤      سمط ـ 

ظَـــرنالْم ـــكذل  
×<   ×   |×<×  

 لُنــاع ــاعلُن / ف   ف
 ٥       سمط ـ 

 قُهــش ــداوى ع ال ي  
×<  ×  |××<×  

 لُنــاع   علُن مــستفْ/ ف
 ٦   سمط ـ 

  
  بِأَبِي كَيف كـانْ   

<< ×|×<×>  
  لُنالنْ  /  فَعفـاع  

 ١    غُصن ـ 

ــي دري   فَلَكــ
<< ×   |×××  

  لُنلْ  / فَعفْعتـسم  
  ٢   غُصن ـ 

  راق حتى اسـتبانْ   
×< ×|×<×>  

  لُنالنْ  / فاعفـاع  
  ٣  غُصن ـ 

  عــذْره وعــذْري 
×<  ×<  |××  
  فَعـولُن  / علُن  فا

   ٤   غُصن ـ 
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٤٤١

٤٤١

  
ــبيلْ س ــك ــلْ إِلَي ه  

×<   ×<<  |×>  
 لُنــالنْ /  فــاعفَع  

  ١     سمط ـ 

ــا أَســـى أَنْ أَي   أَو إِل
×<   ×   |××<×  

 لُنــاع ــستفْعلُن / ف م  
  ٢     سمط ـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كُلُّ شانْ   وانقَضى
×< ×|×<×>  

  لُنالنْ / فـاعفاع  
  ١   غُصن ـ 

ــشري تــا أَس   وأَن
<< ×   |×××  

  لُنلْ  / فَعفْعتـسم  
  ٢   غُصن ـ 

  خالعا من عنـانْ   
×< ×|×<×>  

  لُنالنْ / فـاعفاع  
  ٣    غُصن ـ 

  جزعي وصـبري  
<<  ×<  |××  

 ــن ــولُن / فَعلُ   فَع
  ٤   غُصن ـ 

  

  ذُبــت إِالَّ قَليــلْ 
×<    × |×<×>  

 لُنــاع ــاعالنْ / ف   ف
  ٣سمط ـ       

ــسا ــرةً أَو نفَـ   عبـ
×<   ×  |×<<×  

 لُنــاع ــستعلُن/ ف م  
  ٤      سمط ـ 

  مـا عسى أَنْ أَقـولْ     
×<    × |×<×>  

 لُنــاع ــاعالنْ / ف   ف
  ٥   سمط ـ 

  ســاَء ظَني بِعـسى    
×<   ×  |×<<×  

 لُنــاع ــستعلُن / ف م  
  ٦   سمط ـ 
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٤٤٢

٤٤٢

  
  
  
  
  
  
  
    
    

  قَد رأيتك عـيانْ   
×<×|×<×>  

  لُنالنْ / فـاعفاع  
  ١   غُصن ـ 

 لع ري آشداتس يك  
×<  ×   |×××  

  لُنلْ / فـاعفْعتسم  
  ٢   غُصن ـ 

  سا يطولُ الزمـانْ   
×<  ×|×<×>  

  لُنالنْ/ فـاعفاع  
  ٣   غُصن ـ 

  وستـنــسى ذكْــري
<<  ×     |×××  

 ــن ــستفْعلْ / فَعلُ م  
 ١     ٤  غُصن ـ 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

ويف دار " آش عليك " مكان " لَيس علَيك ساتدري "  ـ  ١٨٤ص .وض الكرمي يف فن التوشيح  ـ ذكر مصطفى ع ١
أي عامية " والشرط فيها أن تكون حجاجية من قبل السخف قزمانية من قبل اللحن "  ـ شرط اخلرجة  ٤٠ص .الطراز 

بن حجاج وهو شاعر بغدادي امتاز شعره باهلزل        أيب عبد اهللا احلسني بن أمحد       " نسبة إىل ابن قزمان وحجاجية نسبة إىل        
"  هــ    ٢٩١تويف عام   . واون وجعل للنغمة الداعرة املتفشية يف شعر السوقة مدخال إلـى القصور واالس الراقية              

" ونظن أن ألفاظ اخلرجة تقيدت بالشرط فهي عامية ورمبا بلهجة املغرب العـريب   / ١٩٦ ـ  ١٩٥توشيع التوشيح ص 
 ال" آش "  سمث إن الـموشح حمكوم باللحن والغناء ، فالكالم يتبع اللحن من حيث الطول والقصر ، والتسكني " لَي=    

     لـومي نلى ممـا ع  
×<  ×  |×<×>  

 لُنــاع ــاعالنْ / ف   ف
  ١   سمط ـ 

ــي   نــاهى ع ــو تن   لَ
×< ×   |×××  

 لُنــاع ــستفْعلْ / ف م  
  ٢   سمط ـ 

    ريِم بى حولْ سه  
×<   × |×<×>  

 لُنــاع ــاعالنْ / ف   ف
  ٣   سمط ـ 

ــي  ــه التجنـ   دينـ
×<  ×<  |××  

  فَعــولُن / ن فــاعلُ
  ٤   سمط ـ 

  ــيم ــه أَه ــا في أَن  
<<  ×<<  |×>  

 ــن ــالنْ /  فَعلُ فَع  
  ٥      سمط ـ 

ــي  نغــي ي ــو بِ هو  
×<  ×<  |××  

 لُنفــاع / فَعــولُن  
  ٦    سمط ـ 
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٤٤٣

٤٤٣

فاعلُن { عند التدقيق يف تركيب تفاعيل الـموشح جند أن كل غصنني مركبان من           : واآلن  
/ فـاعلُن   /  فـاعلُن    {وكل مسطني يف األبيات     } مفْعولُن  = فاعلُن  مستفْعلْ    / فاعالنْ  / 

  لُنفاع /  لُنفْعتساملوشح ينقسم مـن     : " ٤٧ص  .دار الطراز   ويقول ابن سناء امللك يف      } م
جهة أخرى إىل قسمني ، قسم أقفاله وزن أبياته ، حىت كأن أجزاء األبيات مـن أجـزاء                  

 الـمجزوء ، لكن    وبالنظر إىل األقفال واألبيات جند تركيبها شطر املتدارك       .  ١"  األقفال  
من بداية املوشـح حـىت ايتـه ،         " مستفْعلُن  " الشاعر قسم الشطر إىل قسمني ، مث زاد         

وكذلك استعمل التذييل يف الغصن األول والثالث يف األقفال على طول املوشح ، وحيتمل              
سادس من  يف بدايات السمط الثاين والرابع وال     " فاعالتن  " املوشح قراءة أخرى تظهر فيها      

لكن القـراءة األوىل اسـتقامت ، إذا ،         . األبيات ، ويف الغصن الثاين والرابع يف األقفال         
  .فاملوشح خمزوم 

قَد " املوشح ابتدئ فيه بالقفل فهو من التام ، ويف اخلرجة كون العامية شرطا ، جاز القول               
" واعتربنـا  " عليك سـاتدري  آش " مث " رئيتك " بإمالة حركة اهلمزة إىل    " رأيتك عيانْ   

 يكلوتدا جمموعا " ع " لُنوالسبب العامية " ع.  
  ـــــــــــــــــــــــــ

=  
اليت رويـت  "  ـ فقد عد هذا املوشح من الـموشحات  ٢٤٩ ـ  ٢٤٨ص .موسيقى الشعر / إبراهيم أنيس . أما د 

موشحات األعمى التطيلي  فقد ذكـر  / بيب بولس يف كتابه    ح. أما د   " . جديدة يف أوزاا ، جديدة يف نظم  قوافيها          
بعض املوشحات جـاءت   : " هذا الـموشح يف بداية املوشحات ويف النتيجة عند حديثه عن أوزان الـموشحات قال              

على أوزان أشعار العرب ولكنها ليست كاملة فأحيانا خترج هذه املوشحات عن أوزاا كلمة أو حركة ،مـن هـذه                    
ما تبقى من املوشحات ال ميكن      :   "  موشحا على أوزان العرب ولـم يذكر هذا ضمنها مث قال            ١٢وعد  " املوشحات  

ضبطه يف األوزان ، ولكنه يسري حسب التفعيلة العربية املعروفة ، أي األسباب واألوتاد ، مع التحفظ أن الشاعر كـان                     
ممـا ال   " ضاحك عن جمانْ    " فعنده موشح   " . لعريب  يتيح لنفسه جوازات كثرية وأحيانا جوازات مستقبحة يف الشعر ا         

  . ميكن ضبطه يف األوزان 
  ـــــــــــــــــــ

والذي جاء علـى أوزان األشـعار   "   قال ١٨ ـ الـموشح يف األندلس ويف املشرق  ، حملمد مهدي البصري ، ص  ١
لفقرة اليت فيها الكلمة عن الوزن الشعري ، ومـا          أحدمها ما تتخلل أقفاله وأبياته كلمة خترج تلك ا        : ينقسم إىل قسمني    

  " .كان من املوشحات على هذا النسق فهو املرذول املخذول 
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٤٤٤

٤٤٤

إضافة لـما سبق فهناك من املوشحات ما يشتمل على القفل والبيت والسلسلة ، ومبتكره              
  . ابن سناء امللك 

املوشـح املعروفـة    فقد أضاف إىل أجزاء     " يقول حممد مهدي البصري عن ابن سناء امللك         
جزءا جديدا أمساه السلسلة ، وبذلك أصبح لدينا نوع من املوشح يتألف من قفل وبيـت                

  :وسلسلة ، مثال ذلك قول ابن سناء امللك 

  ـــــــــ
املوشح يف األندلس /  وقد بدأ يف ٢٢ص . ـ املوشح يف األندلس ويف املشرق  ٢٠٨ص  .٢ج /  ـ   الـمستطرف  ١
" وال يستقيم الوزن بـها ، لذا أثبتناها " حتري يف وصفه الفكر " كذلك ورد عنده " لْبصرِ أَفْديك بِالسمعِ وا" من قوله / 

 ريباها " ويف الـمستطرف وردت " حت باها " وأيضا ال يستقيم الوزن بـها فأثبتناها " قَمت فَقُم. "  

 را أَمِ الْقَميحالْم سمش  
         

رشب رِ أَمالثَّغ بـارِق أَم  
 

خفَر           أَمِ الْبها حفَّه الْ

 

ـُر                بِطَرزِ خديك مستطَ

  
تيب 

  فَقُم تباها 
        

  بِما تباها 
     

  والتالها
 

 سلِْسلَةٌ

  
  

رود  

 قَفْلٌوالْعود يشجيك والْوتر              فَكُلُّ أَحبابِنا حضروا           

 رِأَفْديكصالْبعِ ومطَري بِالسو لُهصفًا وييا أَه 

بدر بدا يف دجى الشعرِ          

 

 قَد لَذَّ يف حبه سهري  

  
تيب   

 سلِْسلَةٌ علَيـــك يجلى            وقَد تجلَّى         إِذا تـــجلَّى       

   
  

          رود 

 هفصي وف ريح              ركالْف            رصالْبو عمالسقْلُ والْعقَفْلٌو 
  وعن سالف ابنة الْعنبِ  فَهاك حدثْ عنِ الطَّربِ

  إِذا سقاها مع الضربِ 

 

  بدر بِأُفْقِ الْجمالِ ربِي 

  
 تيب   

 لِّ باني ظف  لى الْمرِ ثانِي  ثانِي عغَي نلِْسلَةٌ  مس  

  
  

رود 

  قفل   ١والروض والْماُء والشجر    إِالَّ الندامى إِذا سكروا 
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٤٤٥

٤٤٥

فْعلُن فـاعلُن   مـست :" هذا املوشح مركب من وزنني ، األقفال واألبيات من وزن املقبول            
  لُنو  " فَع "  لُنةُ   " هي  " فَعبونخالْم لُنا    " فاعوالسلسلة وز ، "   نالتفْعتـسم نالتفْعتسم

  نالتفْعتسأما الشيخ جالل احلنفـي     . وجاءت صحيحة وخمبونة ، فاملوشح مـخزوم       " م
  :فقرأ قراءة خمتلفة ، مثال 

ــسمعِ  ــديك بِالـ ــصر                 أَفْـ  والْبـ
   رعــش ــى ال جــي د ــدا ف ب رــد ب  

  

                     ــر ــلُه وطَـ ــا وصـ ــا أَهيفًـ   يـ
  رهــس ــه ال بــي ح ــذَّ ف ــد لَ   ١قَ

مـستفْعلُن  " وأدرج الوزن ضمن البسيط ، وهو عنده البسيط احلادي عشر وما جاء على              
   لُنفاع لُنـةً    " ه البسيط الثاين والعشرون ، ومل ترد عنده           فهو عند " فاعبونخم لُنيف " فاع

  " .مستفْعلُن فاعلُن فَعلُن " الصدر والعجز يف هذا الشكل من البسيط ، واملقصود   
  .كوزن جديد ، وأشرنا إىل قراءة الشيخ " الْمقْبولِ " وقد خرجنا الوزن يف 

شح إىل ابن سناء امللك أو مل تصح فما يهمنا هو الوزن ،             سواء صحت نسبة املو   :  ونتابع  
مكررة ، فهـذا    " مستفْعالتن  " حيث تساوى وزن األقفال واألبيات وجاء وزن السلسلة         

  . املوشح يضاف إىل ما سبق ، وهو غري موجود يف دار الطراز 
ل موشـح     ومن املوشحات املخزومة هذا املوشح لصالح الدين الصفدي نسجه على منوا          

  . ووزنه السريع " كَلِّلي يا سحب تيجانَ الربى بِالْحلي " 
يا سحب تيجانَ الربى بِـالْحلي       / كَلِّلي
×< × |××< × |××< × |×<×  

لُنفـاع /   لُنفْعتسم /  لُنفْعتسم /لُنفاع  
  

  ٢سوارها منعطَـف الْجـدولِ     / واجعلي
×<×<  |×<× | ×<< × |×<×  

لُنفـاع /   لُنفْعتم /  لُنعتسم / لُنفـاع  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٢٠ص . ـ   العروض ١
فاعالتن / فاعالتن  فاعلُن مستفْعلُن فاعلُن " ومن أوزانه : "  ـ ما يلي عن املوشح ١٣٦ص .املفصل /  ـ ذكر عدنان حقي يف ٢

لُنفاع    لُنفاع لُنفْعتسلي        . " ٦٠٨مثاله موشحة ابن سناء امللك املصري املتوىف سنة         "  مى بِالْحبتيجانَ الر بحوقـد  " كَلِّلي يا س
/ ابراهيم أنيس فـي .  ففيه اسم صاحب املوشح ـ وقال د  ١٥٣ص .ذكرنا اسم صاحب املوشح ووزنه ، ويراجع فن التوشيح 

ومن املوشحات ما جاءت بعض أشطره من وزن قدمي ، واآلخر من وزن ال يعرفه أهل العـروض وال          : ٢٤٧ص  .موسيقى الشعر   
  " . كَلِّلي يا سحب " وذكر عدة أمثلة منها املوشح " يقرونه يف األشعار القدمية 
/ جـالل احلنفـي يف    ـ من السريع ، وكذلك الشيخ  ٣٥ص .املوشح يف األندلس ويف املشرق / يف / وعده حممد مهدي البصري 

  . ـ ذكره ضمن موشحات السريع ٧٩٩ص .العروض 
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٤٤٦

٤٤٦

أشرنا إىل أن املرذول ما بين على أوزان أشعار العرب ، وأمسيناه السامل ، واملخـذول مـا                  
مـن  " فـاعلُن   " فإذا أسقطنا   . دخلته كلمة أخرجته عن تلك األوزان ، وأمسيناه املخزوم          

  .وهو السريع " مستفْعلُن مستفْعلُن فاعلُن " بداية الصدر وبداية العجز ، يبقى 
  :موشح صالح الدين الصفدي ، ونكتفي ببعضه ، وهو موشح خمزوم أيضا 

   حشاشتي وجدا فَـال تـنس لـي        تنبلي
×< ×< |×< × |××< × |×<×  

لُنفـاع /   لُنفْعتم /  لُنفْعتسم /    لُنفـاع  
  

  بِي بِه من طَرفـك الْبـابِلي       قَلْ/ مـا بلي 
×< ×|××<  × |××< × |×<×  

لُنفـاع /   لُنفْعتسم /  لُنفْعتسم /لُنفاع  
  كَم إِلَـى  

  ×<×  
لُنفــاع  
ــى   والبِلَ

  ×<×  
لُنفــاع  
  منــه،ال

 ×<×  
لُنفــاع  

  

    هـــذا التجنــي والْجفــا والْقــال     
××<   × |××<   ×  |× <×  

 لُنفْعتــس م / لُنفْعتــس م /       لُنــاع ف
    فَإِنَّ دمعـي قَـد جـرى جـدوال               

<×<  ×  |××<   ×   |×<×  
 لُنفْعــت م / لُنفْعتــس م / لُنــاع   ف

ــنهال    يل م ترــي ص ــرِه غَي ــن م     
××<   ×  |××<  ×   |×<×  

 لُنفْعتــس م /فْعتــس م لُن /لُنــاع   ف
  

هذا الْجفا عني بِوصـلٍ جلـي       / فَافْصلِ
×< × |××< ×  |××< ×|×<× 

لُنفـاع /   لُنفْعتسم /  لُنفْعتسم /  لُنفاع  
  

   ١صدا فُـؤاد بِـالْجوى ممتلـي      / ينجلِ
×< ×< |×<×  |××<  ×|×<×  

لُنفـاع /   لُنفْعتم /لُنفْعتسم /  لُنفـاع  
فـالوزن هـو    " باألمحر  " وعلى هذا الوزن حىت اية الـموشح ، فإذا أسقطنا البدايات           

  .السريع 
  :وهناك ما تكون الزيادة يف آخره ، من هذا النوع موشح صالح الدين الصفدي 

  ــــــــــــ
   .١١٨ ـ ١١٦ص . ـ توشيع التوشيح ١
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٤٤٧

٤٤٧

ــالِ  ــدرِ بِالْكَم الْب ــح ـــا فاض   ي
××<    ×  |×<  ×<    |××  

 لُنفْعتــس م / لُنــاع ــولُن/ ف   فَع
ــالي   ــرى   انتح ــا  ت لَم  أَراك  

<×<   ×  |×<   ×<    |××  
 لُنفْعــتم / لُنفــاع /فَعــولُن  

  وأَنـــت إِنْ ملْـــت النتقـــالِ
<×<   ×  |×<   ×<    |××  

 لُنفْعــتم / لُنفــاع /فَعــولُن  
  

ــال   ي مـ
   ××  

ــن   فَعلُـ
  حـــالي

   ××   
ــن   فَعلُـ
ــالِ   ١قـ

   ××  
ــن   فَعلُـ

  . وما تبقى من الوزن فهو خملع البسيط / مالي ـ حالي ـ قالِ / الكلمات الزائدة 
ومما جاءت الزيادة يف الوسط ، هذا املوشح لألعمى الطُّلَيطلي ، وننقل بعضه ، واملوشـح                

  :خمزوم ، وزنه السريع 
ـ   س عمد     ـرارح ـلوعضو فوح  

××<  × |×<< ×|×<×>  
  لُنفْعتسم /   لُنعتـسالنْ  / مفـاع  

  

 ــار ــاٌء ون   م
 ××<×>   

ــستفْعالنْ م  
  

ــار ــرٍ كُب عــا إِالَّ َألممتمــا اج  
×<<× |××<  × |×<×>  

  لُنعتسم /  لُنفْعتسالنْ   /مفــاع  
ــذو  الْع ــا أَراد ــري م ملَع ــئْس   لْ بِ

×<<   ×   |××<  ×   |×<×>  
 لُنعتــس م / لُنفْعتــس النْ / مــاع   ف

  عمــر قَــصري وعنــاٌء طَويــلْ                 
××<    ×  |×<<  ×   |×<×>  

 لُنفْعتــس م / لُنعتــس النْ/ مــاع     ف
ــلْ               ــن علي ع ــت ــرات نطَقَ ــا زفَ ي

×<<    ×  |×<<  ×   |×<×>  
 لُنعتــسم / لُنعتــسالنْ  / مفــاع  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ـ وهو موشح خمزوم أيضا ٩٨ص . ـ توشيع التوشيح ١
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٤٤٨

٤٤٨

ــد أَصــابت مــسيلْ           ــا قَ موعــا د   وي
<×<   ×    |××<   × |×<×>  

 لُنفْعــت م / لُنفْعتــس النْ               / مفــاع  
ــ نتإِم    ــزار ــطَّ الْم شو مــو الن ع
×<<  × |×<< ×|×<×>  

  لُنعتسم /  لُنعتسالنْ / مفــاع  
  

 ــرار   وال قَـ
 <×<×>  

ــتفْعالنْ     مـ
  

     طـارم فأُصاد لَم نلكو تر١ط  
×<< × |××<  ×|×<×>  

  لُنعتسم /  لُنفْعتسالنْ /مفــاع  
  .يف داخل القفلني ، فإن الوزن من السريع " مستفْعالنْ " بإسقاط  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٠٩ ـ ١٠٦ص . ـ توشيع التوشيح ١
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٤٤٩

٤٤٩

  مناذج من املوشحات
  :التطيلي " الطُّلَيطلي" من موشح األعمى 

  إِىل متـــــــى  
ــي        وال تفـــــ

  ـــرالْقَم ـــتأَن  
رجــش ــت الـ   تحـ
ــ   ر إِذا خطَـــــ

  يـــا مـــن عتـــا 
ــي   وتكْتفـــــ

  

ــلْ ــلنا تبخـ    بِوصـ
  فَيـــشمت الْعـــذَّلْ        

  ك
  ك
  ك

ــلْ قَب ــن مى لــوب   ط
  من ريقـك السلْـسلْ    

  

ــني    وال تلـــــ
      ـــــــقنيبِالْعاش  

     هـورجى نلو الـدجي  
     هــور ــزِف ديجـ   يـ
    هجـــورهم ــاداه   نـ
    ــبني     ذاك الْجــــ

ــونْ  ــلَ الْمنـ   ١قَبـ
/ وال تلـني  " " مـستفْعالتن  " هذا املوشح خمزوم وزنه السريع ، وقد جـاءت الزيـادة    

  " .قبل املنون / ذاك اجلبني / بالعاشقني 
  :ننقل بعضه ، وهو موشح سامل ، موشح جادك الغيث  /  لسان الدين ابن اخلطيب 

ــى  ــثُ هم يــثُ إِذا الْغ يالْغ كــاد   ج
ــ ــا  لَ لُمإِالَّ ح ــلُك صو ــن   م يكُ

ــى  نالْم ــتات أَش رهــد ــود ال   إِذْ يق
  زمـــرا بـــين فُـــرادى وثَنـــا 
ــنا س ضوــر ــلَ ال ــد جلَّ ــا قَ    والْحي
ــسما ــاِء ال ــن م ــانُ ع    وروى النعم
ــا    لَمعــا م بثَو نــس الْح ــساه   فَكَ
ــوى الْه ــر س ــت مــالٍ كَت ــي لَي ف  

  الَ نجــم الْكَــأْسِ فيهــا وهــوى مــ
  

ــدلُسِ    ــلِ بِاَألن صــانَ الْو ــا زم   ي
ــتلسِ خةَ الْملْــسخ ــي الْكَــرى أَوف   
  ــم سرــا ي ــى م ــو عل ــلُ الْخطْ   ينقُ
        ـمسوالْم فـودو الْوعـدثْلَ مــا يم   

  ـــِسمبت ـــهنـــرِ مهالز فَثُغـــور  
  نــسِ   كَيــف يــروي مالــك عــن أَ

ــبسِ     ــأَبهى ملْ ــه بِ نــي م   يزده
ــررِ    الْغ ــموس ال شــو ــدجى لَ   بِال
ــرِ   ــعد اَألثَ رِ سيــس ــستقيم ال م  

  ـــــــــــ
١ يطيل١٠٤ص . ـ موشحات األعمى الت.   
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٤٥٠

٤٥٠

  وطَر مـا فيـه مـن عيـبٍ  سـوى           
  حــين لَــذَّ اُألنــس شــيئًا أَو كَمــا  

ــش ــارت ال ــا غ ــا أَو  ربم   هب بِن
  

ــصــرِ                  ــحٍ الْب كَلَم ــر م ــه أَن  
  هجم الـصبح هجـوم الْحـــرسِ            

ــرجِسِ   ــونُ الن ــا عي ــرت فين    ١أَثَّ
  : حامل اهلوى ، وهو خمزوم مركب من وزنني / من موشح / صفي الدين احللي 

    وي لْتوى ما حالْه قحوى   ونِ الْها عم
  وما كُنت أَرجو وصلَ من قَتلي نـوى        

  

  ولكن نجمي في الْمحبة قَـد هـوى        
  وأُضـيُء فُؤادي بِالْقَطيعة والــنوى    

     ـبجـوى عي الْهف سلَي   
 ــب عــوى ت ــلُ الْه حام  

  

 بــصنِي النإِنْ أَصــاب   
 بــر ــستفزه الطَّـ        يـ

  أَخو الْحب ال ينفَـك صـبا متيمـا         
  لفَرط الْبكا قَد صار جِلْـدا وأَعظُمـا       

  

  غَريق دمـوعٍ قَلْبه يـشتكي الظَّمـا       
  فَال عجب أَنْ يمزِج الـدمع بِالدمــا     

  ــه ــرام أَنحلَــ   اَلْغــ
 ــه ــق لَ حــى ي   إِنْ بك

  

   ـتلَهإِذْ أَصـــاب مقْـــ
    ــب لَع ــه ــا بِ ــيس م   لَ

   أَال قُلْ لذات الْخالِ يـا ربةَ الذَّكــا       
تكَوـكا        شش ـنمل تثَير غَرامي لَو  

  

 ومن بِضاِء الْوجه فاقَت علـى ذُكــا   
  وأَطْلَقْت دمعي لَو شفى الدمع من بكى      

ــاهيةً  ــت سـ    فَانثَنيـ
كنيحــض ــةًتـ      الهيـ

  

ــةً  ــوب واهيـ    والْقُلـ
  ـــبحتني ـــبحالْمو  

  أَسرت فُؤادي حـني أَطْلَقْت عبرتـي      
  ولَما رأَيت الـسقْم أَنحـلَ مهجتـي       

  

ــي   تنِيــي بِم تينم ــن نِي ملْتــد بو  
  ٢تعجبت من سقْمي وأَنكَـرت قَتلَتـي      

  :وهو سامل : من موشح له / دين الصفدي صالح ال
   ـــهالنَ رامـــزغ ترـــصأَب  
    ــه ــأْس الْمدامـ ــت كَـ   وذُقْـ

  

   ـــبجأَع كفَكـــانَ جيـــد  
    ـــذَبأَع فَكـــانَ ريقُـــك  

  ـــــــــــــــــــــــ

   .٢١٤ – ٢١١ ص ٨ج /  ـ نفح الطيب ١
  . واس على حبر املقتضب ضمن أبياتا من شعر أيب ن . ٤٥٤ – ٤٥٣ص . ـ الديوان ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                       

  

٤٥١

٤٥١

ــي فطَر رــد الْب رــص أَبو   
ــي  ــز كَفِّ الْخ ــر باشو   
ــفي صر ــد ــم الْعقْ   ونظَّ

  

    نـسأَح ـكهجفَكانَ و   
 نــي ــسك أَلْ ــانَ لَم     فَك

    ــن ــرك أَتقَ ــانَ ثَغ   فَك
                   ــه ــمعت الْحمامـ ــد سـ   وقَـ

ــممت الْ  ــد شـ ــه وقَـ   كمامـ
  

  بــر ــجى وأَطْـ ــت أَشـ   فَكُنـ
  ــب ــك أَطْيـ ــانَ عرفُـ   ١فَكـ

 

  :وهو خمزوم : من موشح له / أبو بكر بن اللبانة 
  قْتـادكَذا ي  

  

   قَّـادبِ الونا الْكَواكس  
  

 الَّسإِلَى الْج  
  

ــواس ــشعةَ اَألكْ عشم  
   أَقـــم عـــذْري
ــرِ ــى خمـ    علـ

  كَمـــا تـــدري  
  

   د آنَ أَنْ أَعكُــف فَقَــ
ــف ــا أَوطَ ــوف بِه    يط
    طَـفخـشا مالْح ضيمه  

  إِذا مـا ماد  
  

    ـراداَألب ةرـضخي مف  
  

اآلس ــتأَير  
  

ــاس ــد م ــه قَ راقبِأَو  
ــسِ ــن اُألنـ   مـ
ــشمسِ  ــى ال   عل
ــسي  ــه نفْـ   لَـ

  

  وإِنْ زاد فـــي النـــورِ
ــديجورِ  ــدرِ الـ   وبـ

ــس ــا نفْ ــورِوم    مهج
 غَزالٌ صـاد  

  

 ــاد ــراغمةَ اآلس ض  
  

 جاس ظبِلَح  
  

ــاسيــارِ النــاللَ دخ  
  أَال دعنِـــــي
ــي ــذْ منـ   وخـ
ــي  ــلْ إِنـ   وقُـ

  

ــرِ  جالْهو دــص ــن ال م  
ــرِ  ــي الْفَخ نِ فــديثَي ح  
ــرِ  حب ــن ثُ عــد ٢أُح  

  
  

  إنتهى الكالم على املوشح يليه الدوبيت
  ــــــــــــــ

   .١٦٧ ـ ١٦٦ص . ـ توشيع التوشيح ١
. ـ فن التوشيح٢
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٤٨٣

٤٨٣
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٤٥٢

٤٥٢

  الدوبيت
أي أنه ال يـنظم     " بيت  = بِيت  " و   " ٢= دو  " جاء يف أصل  تسميته ، أنه من الفارسية          

، واعتربه حازم القرطاجين من وضع الـمتأخرين مـن شـعراء            ١" عليه أكثر من بيتني     
وقـرأ   ٣" ال بأس بالعمل عليه ، فإنه مستطرف ووضعه متناسـب           : " ، وقال    ٢األندلس  

فَعلُـن  " ، وذكر غريه أن شـطر الـدوبيت          ٤" علَتن مستفْعلُن مستعلُن    مستفْ: " شطره  
    لُنفَع فَعولُن لُنفاعتلُ" ، ومفتاحه  " مجترت هروضع مهواعتبـره الـشيخ جـالل    ٥"دوبيت

اكيبـه ،   تدخل يف مجيـع تر    " مستفْعلَتن  "وقد وجدنا أن     ٦" الرمل املخزوم   " احلنفي من   
لذلك مل نستصوب سوى قراءة حازم ، فهـي األقـرب ، فقـد يـأيت وزن الـدوبيت                              

 "    نلَتفْعتسم نلَتفْعتسم نلَتفْعتسخاصة إذا علمنا أن األوزان الـمـستحدثة يـستعمل         " م
ان شعراؤها الزحافات والعلل يف احلشو وغريه ، كالتسكني مـثال ، والـسبب أـا أوز               

نأخذ اآلن بيتني من الدوبيت ونقرأمها بقراءة حازم والقـراءة          . وضعت للغناء ، ليس إال      
باألحــمر والقـراءة     " أ" ونرمز لقراءة حازم    . الثانية لنرى مدى التطابق واإلختالف      

  باألسود " ب " الثانية  
  : ابن الفارض 

    مـا أَحسن مـا بلْبِلَ منـه الـصدغُ       
 ـدي        مـا بِتحو ـواهه ـنا ملَديغ   

  

   ٧قَد بلْبـلَ عقْلـي وعـذولي يلْغـو        
  من عقْربِـه فـي كُـلِّ قَلْـبٍ لَـدغُ          

  
  ــــــــــــ

   .١٤٦ص . ـ ميزان الذهب ١
   .٢٤١ص . ـ  منهاج البلغاء ٢
   . ٢٤٣ص .م .  ـ ن ٣
   . ٢٤١ص .م .  ـ ن ٤
   . ١٤٦ص . ميزان الذهب /  أمحد اهلامشي - ١٣٤ص . ـ   املفصل ٥
  .عده الشكل األربعني من الرمل  / ٤٥٦ص . ـ   العروض ٦
  . من املنسرح -  الشعر -وقد ذكر حمقق ديوان ابن الفارض   .  ١٤١ص .الديوان  ـ ٧
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٤٥٣

٤٥٣

  ما
×  
١ 

  أَحـ
×  
٢ 

نـس  
<<  

٣ 

  ما
×  
٤ 

  بلْـ
×  
٥ 

  ـبِـ
<  
٦ 

نـَم   ـل
<×  
٧ 

ـْصـ ه  
×  
٨ 

دص  
×  
٩ 

  غو
×  
١٠ 

  مسـتفْعلْ  مـستعلُن  ستفْعلَتنـ  م أ
لُنب ـ فَع  لُنفاعتم  فَعولُن  لُنفَـع  

  
  

قَد  
×  
١ 

  بلْـ
×  
٢ 

  ـبلَ
<<  

٣ 

  عقْـ
×  
٤ 

  ـلي
×  
٥ 

و  
<  
٦ 

  عـذو
<×  
٧ 

  لي
×  
٨ 

  يلْـ
×  
٩ 

  ـغو
×  

١٠ 

  مستفْعلْ  مستعلُن   ـ        مستفْعلَتنأ
لُنب ـ       فَع  لُنفاعتم  فَعولُن  لُنفَع  

  
  :حىت نقف على الفرق بني القراءتني نقطع القراءتني 

  
  أ

  ب

  مسـ
١  
×  
  فَعـ

  ـتفْـ
٢  
×  

ـلُن  

  ـعلَـ
٣  

<<  
  متـ

نت  
٤  
×  
  فا

  مسـ
٥  
×  
  عـ

  ـتـ
٦  
<  
لُن  

لُنـع  
٧  
<×  

  فَعو

  مسـ
٨  
×  
لُن  

  ـتفْـ
٩  
×  
  فَعـ

  ـعلْ
١٠  
×  
لُن  

  
يف  " ٥" لقد طابقت القراءة األوىل الوزن  وشذت القراءة الثانية ومل تـستقم ، فـالرقم                

 " ٥" متحرك ، وفـي القراءة الثانية الـرقم           " ٦" والرقم  . القراءة األوىل سبب خفيف     
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٤٥٤

٤٥٤

يف القراءة األوىل جاء سـببا    " ٩" جاء سببا خفيفا ، والرقم       " ٦" جاء متحركا ، والرقم     
  .، ويف القراءة الثانية جاء سببا ثقيال خفيفا 

املتوسطة ، وطويت املتطرفـة ، ليقابـل        " مستفْعلُن  " وتستقيم القراءتان يف حال خبنت      
  .، ولكن ال تستقيم بصورة دائمة " متفاعلُن " الـمتحرك بداية الوتد من 

  :ونأخذ بيتا آخر 
  : ابن الفارض 

ــلَ ا  ــا ثَقي ــواه مهفْهفً أَه فدــر   ل
       تـدب حـني هغدص واو نسمـا أَح  

  

         ـفصو ـنع هنـسجِـلُّ حرِ يدكَالْب  
       طْـفالْع كـونُ واوى تسع ب١يـا ر  

  
  
  
  أ
  ب

  ما
×  
١  

  مسـ
  فَعـ

  أَحـ
×  
٢  

  تفْـ
لُن  

نـس  
<<  
٣  

  علَـ
  متـ

  وا
×  
٤  
نت  
  فا

و  
<  
٥  
  مـ
  عـ

دص  
×  
٦  

  تفْـ
لُن  

  غهي
<×  
٧  
لُنع  
  فَعو

  حيـ
×  
٨  

  مسـ
لُن  

ـن  
<  
٩  

  ـتـ
  فَـ

تدب  
<×  

١٠  
لُنع  
لُنع  

بسبب خنب مستفْعلُن الثانية وطي مستفْعلُن املتطرفة ، "  ـ ب أ" لقد اتفقت القراءتان 
يف " مستفْعلُن " ألن " ب " ءة لكنها لن تتفق يف العجز إال بتسكني عني فَعلُن يف القرا

مقطوعة ، وربـما تشابه القراءتني يف حال اخلنب والطي جعل أهل القراءة  " أ" القراءة 
  .الثانية يقرأون قراءة خمتلفة، وألن مفتاح الوزن كما هو يستقيم على القراءتني 

  
  
  أ
  ب

  دو
×  

  مسـ
  فَعـ

  بيـ
×  

  ـتفْـ
لُن  

  تهـ
<<  
  علَـ
  متـ

  مو
×  
نت  
  فا

  عـ
<  
  مـ
  عـ

  رو
×  

  ـتفْـ
لُن  

  ضهو
<×  

لُنع  
  فَعو

رت  
×  

  مسـ
لُن  

  تـ
<  

  ـتـ
  فَـ

  جلُو
<×  

لُنع  
لُنع  

  ــــــــــــــــــــــ

 ص.ونسب الشيخ جالل احلنفـي يف العـروض   . تكرر كالم احملقق أن الشعر من املنسرح  . ١٥٠ص . ـ الديوان  ١
  .  البيت الثاين إىل البهاء زهري - ٤٥٦
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٤٥٥

٤٥٥

ساملة من الزحاف أو جاءت األولـى     " مستفْعلُن " لكن الفرق يكرب ، فيما لو جاءت 
 " نفْعوالتأو " م " نالتفْعتسونتابع " م ،:  

 الرباعي ٣ الرباعي اخلالص ،   ٢ الرباعي املعرج ، ١: الدوبيت مخسة  أنواع ، هي 
  . ١ ـ مجزوُء الدوبيت ٦ الرباعي املردوف ، ٥ الرباعي املرفل ، ٤ املمنطق ،

  : ـ الرباعي املعرج ١
  يـا من هجر الْمحب عمـدا وسـال        
 ــهلقات ــنع لْتــئلُ إِذا سمــا الْقَــو  

  

  ورمـاه علـى الَّلظـى قَتـيالً وسـال           
ــتال   ــبٍ قُ ذَن ــأَي ــه بِ ــا قاتلَ     ٢ي

وال يستقيم الوزن " سئلْت عن قَتله " و ..." يا من هجا الْمحب " ورد الشعر يف املصدر 
ألن السياق يوجبهما ، " قاتلَه " و " هجر " بـهما ، ونعتقد أن خطأ وقع لذا رجحنا 

الرابعة و" وسال ـ وسال ـ قُتال " واالسم رمبا من الشكل نفسه حيث جاءت القوايف 
  " . قاتله " خمتلفة 

  : ـ الرباعي اخلالص ٢
ــا    ــه كَلَّمن ظــأً بِلَح شــوى ر أَه  
ــلَّمنا    ــرامِ س الْغ ــن ــانَ م ــو ك   لَ

  

ــا    ــه كَلَّمن ظلَح فيــس ــزا وبِ مر  
ــلَّمنا  س  هــد بِي  ــه ــانَ لَ ــا ك    ٣م

ته ، لكن بالتدقيق يف هنا جاءت الشطور األربعة على روي واحد ، وهذا سبب تسمي
} فَعلُن متفاعلُ فَعولُن فَعلُن{أو } مستفْعلَتن فَعلَتن مستعلُن { الشطر الرابع ، فإن تقطيعه 

  .وهذا يعين أن اجلب دخل على متفاعلُن ، فسقط ساكن الوتد من آخرها 
  : ـ الرباعي املمنطق ٣

  ونـشر  قَد قَد لمهجتـي غَرامـي        
        رـشب تقالَ مـا أَن راككـانَ ي نم  

  

ــك ــب ملَـ    والْقَلْـ
 ــك ــت ملَ ــلْ أَن ٤ب  

  ـــــــــ

  سوى  جمزوء الدوبيت ، فأخذناه عن - ١٤٧ - ١٤٦ص .ميزان الذهب /  ـ أخذنا التسميات عن أمحد اهلامشي  ١
" تبسيط العروض " دكتور نور الدين صمود مؤلف  وذهب ال { : حيث قال    ٤٢٩ص  . العروض  / الشيخ جالل احلنفي    

  ) .يا من لعبت به مشول { والوزن املقصود هو المية البهاء زهري } إىل تسمية هذا الوزن مبجزوء الدوبيت 
   .١٤٦ص .  ـ ميزان الذهب ٤ + ٣ + ٢
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٤٥٦

٤٥٦

 سيتحول إىل ألنه حينها" مستفْعلُن " وال تأيت التفعيلة األوىل " مهجتي "ورد يف األصل 
  " . مستفْعلَتن " جاء الصدر تام التفاعيل والعجز " . لمهجتي " الرجز ، لذا رجحنا 

  : ـ الرباعي املرفل ٤
ــقِ    ــمس اُألفُ ش ــه أَتإِذا رو رــد ب  

ــقِ      ــرب الْفَلَ ــه بِ ــوذْت جمالَ ع  
  

  ــد مِ أَحــو ــي ي ــى ف ــِسفَت ورق   كُ
ــا ــا خلَقَ ــد وبِم ــلِّ أَح ــن كُ ١ م    

  " .ورقى ـ خلَقا " الحظ عجزي البيتني ففيهما قافية داخلية 
والعجز كما هـو يف هـذا   " متفاعلَتن " هنا العجز جاء يف البيتيـن من تفعيلتني وجاءت   

  :النوع يقرأ على املتدارك أيضا وهذا تقطييعه 
  

  كُِسـ
<<  
  متـ
  فَعـ

فَت  
×  
  فا
لُن  

رو  
<<  
  علَـ
  فَعـ

  قى
×  
نت  
لُن  

  في
×  

  مسـ
  فَعـ

وي  
×  
  تفْـ
لُن  

  مِ أَ
<<  
  علَـ
  فَعـ

دح  
×  
نت  
لُن  

  
  . وهذا شطر واضح من املتدارك 

  " . خلَقَا " كتبناها  بإشباع حركة القاف " خلَق " يف البيت الثاين كلمة 
  : ـ الرباعي املردوف ٥

ـ      َألنـامِ جاهالً لسرـى   يـا ممحا و  
  يـا أَفْضلَ من مشى بِـأَرضٍ وسـما          

  

         دـدم ي أَيى فدها وزلَنا ع تهـا أَن  
       دـدمثًا وا غَورِ غَدشي الْحنا فع٢يا شاف  

مـستفْعلَتن مـستفْعلَتن     " الصدر يف البيتني جاء عاديا ، لكن العجز فيهما جـاء علـى              
فْعتسم  نوما يلفت اإلنتباه هنا العالقة باملتدارك فهذه التفاعيل الثالث تساوي سـت           " لَت  

  
  ـــــــــــ

   .١٤٧.  ـ ميزان الذهب ٢ + ١
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٤٥٧

٤٥٧

  " .فَعلُن فَعلُن فَعلُن فَعلُن فَعلُن فَعلُن "  تفاعيل من املتدارك وهي 
  :وبقراءة أخرى 

 "   ــن ــن فَعلُ ــن فَعلُ   فَعلُ
             

  ــن ــن فَعلُ ــن فَعلُ   " فَعلُ
يعين " متفاعلَتن " ثـم إن دخول . وهذا بيت من جمزوء املتدارك وهذا األمر يستوقف 

املضمرة ، ولعل " متفاعلَتن " " مستفْعلَتن " وتكون " مستفْعلَتن " أا األصل وليست 
متفاعلَتن " املتدارك على القياس ، فهي عنده حازما القرطاجين من هنا أخذ تفاعيل 

 نلَتفاعتم. "  
٦ وبيتزوُء الدجـ م :  

  : الشيخ شرف الدين عبد العزيز األنصاري 
   ــه ــوى زِمام ــذَ الْه أَخ ــب ص  

ــ الْف نِكُمــس لٌ ي حــغ ش ــديع ب  
  

   ــهإِمام مــالُكُمج صــار قَــد  
ــن أُم  عــي و ةَ لــو ــن علْ عــه ١ام  

، أي نقصت تفعيلة عن الدوبيت " مستفْعلَتن متفْعالتن " الوزن هنا يف الصدر والعجز 
التام ، لكن من ناحية أخرى تبدو العالقة وثيقة وظاهرة بينه وبني مـخلع البسيط ، 

ل اجلب أي بدخو} مستفْعلُ فاعلُن فَعولُن { وميكن بسهولة خترجيه على املخلع بقراءته 
  :على مستفْعلُن ، وميكننا أن جند خملع البسيط يف ثنايا جمزوء الدوبيت كقول أحد الشعراء 

ــييب  ــا حب ــلُ ي الَّلي ــي ل ــن إِنْ ج  
  

ــائلْ ــبِ يف الرسـ ــةُ القَلْـ   ٢فَجنـ
 يزيـد   وهذا خملع البسيط ال غري ، وهذا      } متفْعلُن فاعلُن فَعولُن    { : عجز البيت تقطيعه    

ترجيحنا أن الوزن جمزوء الدوبيت هو خملع البسيط ، بدخول اجلب على مستفعلن ، وهو               
اليت ألغيناها ، فكأم استعملوا الكف      } مستفعِ لُن   { ما يقابل دخول الكف على تفعيلة       

أو اية وتد جممـوع        } نْ  مستفعِ لُ   { بدون اعتبار إن كان الساكن اية سبب خفيف         
  .، ففي كال احلالني النون هي السابع الساكن مت حذفه } نْ  مستفعلُ{ 

  ــــــــــــــ
   .٤٣٩ ـ ٤٣٨ص  . ١ج /  ـ خزانةُ اَألدبِ البن حجة احلموي ١
   .٢٧٩ص  . املدهش البن اجلوزي  ـ ٢
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٤٥٨

٤٥٨

  : ابن الفارض 
       ــانِي رِق ــه الْمع ــرا لَ ــوى قَم أَه  

 قــر ــولُ الْب ــا يق ــاِهللا م ــدري بِ ت    
  

 قرأَضــاَء الــش بينِــهحِ جــبص ــنم  
 قــر ــي فَ ــاه وبينِ ــين ثَناي ــا ب     ١م

  " . مفْعوالتن " التفعيلة األوىل يف البيت الثاين 
  :الشاب الظريف 

      مـامحِ حوي الدف صونلى الْغع ماناح 
          ـقامس ـدعالْب هزاد نِفًـا قَـدد محفَار  

  

  قيــت منــك بِالــشوقِ حمــام  إِالَّ ولَ
         نـامم ـمطَع ـهترجـذْ هم رِفع٢ال ي     

  : ابن النبيه املصري 
         ـضيعت سي لَـيتبِـأَنَّ حـاج تقَنأَي  
         بيـعر ـكينيعل ـهيدخ ةرـضي خف  

  :صفي الدين احللي 

      ــديعب الْقَــد ــففْههها ممــذْ قَــدم  
ــفيعش نــسذا الْحو هدر ح٣مــا أَقْــب    

   ــدام ــا الْمـ ــت بِمزجِهـ   حلَّـ
  ال أَشــــربها بِغيــــرِ مــــاٍء           

    ــيض ــا ومـ ــراُء لنورِهـ   حمـ
 ــــها نِطــــاقكَأْسل رالــــد  

ــا              ــي عروسـ ــمطاُء تنجلـ   شـ
                ــوب ــا قُطـ ــم بِمزجِهـ   للْهـ

  ادمهـــا النـــديِم يومـــا             لَـــو ن
   ــــــــــــــــــ

   ــام ــصها تمـ ــالْمزج لنقْـ   فَـ
    ـــرامنِهـــا حيبِع رمفَـــالْخ  
  ــالم ــشعاعها الظَّـ ــى بِـ   يجلـ
    ــام ــدنها ختـ ــسك لـ   والْمـ

                رِهــــا نِظــــامحبِن رلــــدل  
  م             إِنْ الح لثَغرِهـــــا ابتـــــسا
كَـــالم هـــا لَـــهزج٤مـــا أَع               

   .١٥١ص .الديوان  ـ ١
   .٢٢٤ص .الديوان  ـ ٢
   .٣٠٣ص  .  ـ الديوان ٣
ـ  " حلَّت بِمزجِها الْمدام " صحيحةً في الْبيت اَألولِ " مستفْعلُن " هنا جاَءت . ٥٠٣ص .  ـ الديوانُ  ٤ يـي الْبفو ت

بِنشازٍ أَوِ  " مستفْعلُن  " لكن من ناحية أُخرى ال تشعر         " مستفْعلَتن  " وما تبقَّى فَهِي    " شمطاُء تنجلي عروسا    " الْخامسِ  
  " .شمطاُء وتنجلي عروسا " و " حلَّت بِمزيِجِها الْمدام " اختالف في الَّلحنِ ، وربما سقَطَ بعض الْكَالمِ مثالً 
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٤٥٩

٤٥٩

  :للمؤلف 
  يـا قَلْـب كَفـاك للْهـوى تحتمـلُ        
  مــن حبــك فَهــو عنــك ال ينتقــلُ 

  

  قَد فـاتك من شـفَتك منـه الْقُبـلُ              
ـَلُ              مـا حبك من سالك قـالَ الْمثـ

  :للمؤلف أيضا 
  كَمح نيـا م       ـواهـوى بِـأَنْ أَهالْه   

     ــرِد ــسنه منفَ حــي و ــةَ ل   ال حيلَ
  

  عــاهري ــنم ــصيبــال يب ــبالْحو  
            ــاه ــني ال أَلْق ــوه ح ــلُ يت   فَالْعقْ

  : ابن القطان البغدادي 
ــي   ــذاب قَلْبِ ــا ع ــع ي ــا أَطْم   م

             ــاك ــدت ب ــا عهِ ــرف كَم   الطَّ
  :لشاعر 

  أَنْ يــنعم فــي هــواك بــالي    
ــالِ   ــرين ب ــا ت ــسم كَم              ١والْجِ

ــذَّهبِ        ــالً بِال ــصن نقــا مكَلَّ ــا غُ   ي
  إِنْ كُنت أَسأْت فـي هـواكُم أَدبِـي             

  :البهاء زهري 

ــي ــأُمي وأَبِ ــردى بِ ــن ال م ــه   أَفْدي
 كــونُ إِالَّ لةُ ال تمــصبِــيفَالْع٢ن   

ــمولُ   ش ــه ــت بِ بلَع ــن ـــا م   ي
ــزه داللٌ     ــشوانُ يهـــ   نـــ

  : لشاعر 

  مــا أَلْطَــف هــذه الــشمايِلْ     
ــلْ   ــسيمِ مايِ الن ــع نِ مــص ٣كَالْغ           

ــرفَتا أَس ــد ــاك قَ ــاك وحاجِب   عين
  اك في الْهوى أَسـر فَتـى      اَطْلق بِرض 

    تـانرمخ ـرِكي ثَغتـا    فمرح قَـد   
  والْعاشق ظَمـآنٌ فَيـا حـر متـى        

  

  والطَّــرف كَحيــلْ
  حيــران ذَليــلْ 
ــلْ ــرِ دلي غَي ــن م  
  تـــسقيه قَليـــلْ

  

ــوام ــنيِ قَ ــع ل م  
بِـــسالم ـــعقْني  
ــام ــدر تم ــا ب   ي
    ـدامريـقِ م ن٤م  

  ـــــــــــــــــــ
    .٤٣٠ص. اَلْعروض   ـ  ١
   .١٧٦ص .ت األندلسية  ـ املوشحا٢
   .٤٢٧/ اَلْعروض  ـ ٣
   .٥٥ ـ  الزجل ـ تارخيه ، أدبه ، أعالمه ، قدميا وحديثا ، ص ٤
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٤٦٠

٤٦٠

تبسيط " ذكر الشيخ جاللٌ الَْحنفي  نقْالً عنِ الدكْتورِ نورِ الدينِ صمود مؤلِّف كتابِ  
فَعلُن متفاعلُن " لكن بِقراَءة مختلفَة " جزوَء الدوبيت م" حيثُ سمى الْوزنَ " الْعروضِ 

 فَعولُن "   راَءةالْق فْسن يهو " نالتفْعتم نلَتفْعتسهذا ١"م يفناللٌ الْحج خيالش ربتاعو ، 
" وذَكَر نقْالً عن كتابِ  . ٢"مخلَّع الرملِ ... رونَ الرملُ الثَّامن والْعش" الْوزنَ من الرملِ 

 رِيسِ الْهِجادالس ني الْقَرف يراقالْع رعرٍ " الشيههاِء زالْب ةيلى الما سابِقًا عموذجن :  
  :، البنِ الْقَطَّان الْبغدادي " يا من لَعبت بِه شمولُ " 
ــالي  "  ــرت وال تب جه ــن ــا م   ي

  

ــالِ   ــةُ الْوِص ــع دولَ ــلْ ترجِ ٣"ه  
  : عنده ما يلي " مخلَّعِ الرملِ " أَما عن تخريِجِه فَذكَر حولَ 

"ذْفبِح كذللِ ، واَألو نِهزي وثَ فدمٍ أُحراِء خرج نأ مشلِ نمالر نطٌ ممبٍ هذا نبس 
فَبقي من تفاعيله  " >× -  ١٢" أَو وتد مفْروقٍ  " >> -  ١١" ثقيلٍ من تفْعيلَته اُألولَى 

 الفتإِلَى اخ ليعخالت ى بِهإِنْ أَدرِ وحهذا الْب زاني أَوف ، رِهظائن نا عزيمتا منزو ما صار
اُألولَى ف فْعيلَةالت زِهجعو رِهدص نبِ ... ي كُلٍّ مرجِ اَألخزونَ بِالْهيروضالْع اهمس قَدو

  : وذكَر من أَمثلَة الْوزن" . الْمقْصورِ 
ــــقيمــــي سي إِنتدــــيياس  

  

  ٤هــلْ عنــدك مــن علْــمٍ بِــسقْمي
  
  
  
  
  

  إنتهى الكالم على الدوبيت  يليه السلسلة
  
  

  ـــــــــــــــ
   .٤٢٩ص  .  ـ العروض  ١
   .٤٢٢ص  . م .  ـ ن ٢
   .٤٣٢هامش  ص . م .  ـ ن ٣
  " .مستفعلن مستفعالتن " صدر البيت  . ٤٢٤ص . م .  ـ ن ٤
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٤٦١

٤٦١

  السلسلة
والفنون السبعة املذكورة : " هذا الوزن أغفله األبشيهي ومل يذكره ضمن الفنون السبعة 

ض ، واملوشح ، والدوبيت ، والزجل ، واملواليا والكان وكان ، عند الناس هي الشعر القري
   .١" والقوما ، ومنهم من جعل احلماق من السبعة ويف هذا اختالف 

السلسة هي فن من الفنون السبعة اليت نظم ا : " وذكره الدكتور هالل ناجي فقال 
كان ، املواليا الدوبيت ، القوما ، املوشح ، الزجل ، كان و: املولدون واليت هي 

  . والسلسلة
وإن أجزاء السلسلة هي فَعلُن بسكون ثانيه فَعالتن بتحريكه متفْعلُن فَعالتن بتحريك الثاين 

   .٢" وسكون األخري مرتني 
هذا الوزن من وجهة نظرنا ليس سوى اخلفيف املخزوم ، وتفاعيله تكشف ذلك ، كأم 

وله ، وصار بالزيادة وزنا مستقال ، لكنه مل ينتشر انتشار أرادوا تطعيم اخلفيف بزيادة يف أ
  .الدوبيت كما ظهر لنا ، من خالل قلة الشواهد عليه نسبة إىل شواهد الدوبيت 

يظهر " فَعلُن " ، وحبذف ) فَعلُن فَعالتن متفْعلُن فَعالتن { بالتدقيق يف تفاعيل السلسلة  
وهذا اخلفيف ، واخلنب دخل على هذه )  مستفْعلُن فاعالتن فاعالتن{ الوزن األصلي له 

كَلِّلي يا سحب تيجانَ ( التفاعيل الثالث يف السلسلة ، وقد مر معنا يف املوشح ، موشح 
وظهر حبر السريع ، وهنا ) كللي = فاعلُن " وخرجنا على السريع باسقاط ) الرىب بِالْحلي 

  :لكن مع وزن آخر هو اخلفيف ، ومما نظم على السلسة ال يعدو األمر ذلك و
 اكنه بِالَّلطافَة الكومل ردالتانْ==========يا بفَع لُنفْعتم نالتفَع لُنفَع   

  :أو 
   فَعلُن فَعالتن متفْعلُن فَعالتانْ======٣يا سعد لَك السعد إِنْ مررت علَى الْبانْ 

  
  ــــــــــ

   .٢٠٦ص  .٢ ـ املستطرف ج ١
   .٥٦ص  .٢ ـ املستدرك على صناع الدواوين ج ٢
   .١٣٤ص . ـ املفصل ٣
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٤٦٢

٤٦٢

  :وللمؤلف على حبر السلسلة 
ــانِي   ــب كَف ــا ح   ي
ــانِي  ــاد زم ــو ع   لَ

  

  }م { 
  }م { 

  لَقيت منـك هـوانِي    
  لَويت عنـك عنـانِي    

قى الْحبيبٍ سح تيقَايا ظُلْمع بيب  
  كَم جاد بِوصلٍ وقالَ ذُقْه رحيقَا
  اَلْهجر سرى واهتدى إِلَيه طَريقَا
  فَاستد زمانِي بِغفْلَتي ورمانِي

ــانِي  ــوم جفـ   النـ
ــقانِي  مِ ســو ي ــن م  

  

  }م { 
  }م {

ــي ــي دانِ بح مــو نو  
  وِصــالَه وجفــانِي 

ــصفو يــالَ س ــم ق   كَ
فُوكَــمــأَجس قُلْــت   

  واحتـــالَ ألغْفـــو
ــو ــورةُ تغفـ   والثَّـ

  

ــفا  ــا ص   وم
ــا  ــا جف   كَم
  ودع فـــــا
  وقَــد غَفــا 

  

  وِدادي
  وأُعادي

  ه لصادي
  بِجنانِي

  انتهى الكالم على السلسلة يليه القوما
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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٤٦٣

٤٦٣

  القوما
      .     ١هذا الوزن ، هناك من عده مستقال ، وهناك من عده ضمن الرجز 

القوما من اتث ال غري ، وتـخرجيه  على الرجز ليس صعبا ، لكن األسهل واألوفق 
  : ضمه إىل اتث لوجود اتث يف ثناياه ، ووزنه 

  مستفْعلُن  فَعـالنْ   
  

  مستفْعلُن  فَعـالنْ   
 الرجز ، وهو وهذه من صور اتث ال" فاعالتن " و " فاعالنْ " و "  فَعالنْ " وتأيت 

صورة من األزجال قديـما كانوا يترمنون ا يف رمضان ؛ لغة الوزن مـختلطة من 
الفن السابع { العامـية والفصحى ، وال ميتنع نظمه فصيحا ، وورد يف بدايات القوما 

قيل أول من اخترعه ابن نقطة برسم اخلليفة الناصر والصحيح أنه خمترع : فـي فن القوما 
كان الناصر يطرب له ، وكان البن نقطة ولد صغري ماهر يف نظم القوما ، من قبله ، و

فلما مات أبوه أراد أن يعرف اخلليفة مبوت أبيه ليجريه على مفروضه فتعذر عليه ذلك ، 
فصرب إىل دخول شهر رمضان مث أخذ أتباع والده من املسحرين ، ووقف أول ليلة من 

ت رقيق فأصغى إليه اخلليفة وطرب له ، فكان الشهر تـحت الطيارة ، وغىن القوما بصو
  :أول ما قاله 

       اداتــس ــيد ال ــا س ي
××<     ×    |××>  

 لُنفْعتـــســـالنْ/ مفَع        
   قْطَــهــنِ ناب ــينانــا بو

<×<   ×    |×<××  
 لُنفْعـــتم / نالتفـــاع  

  

ــادات ــالْكَرم ع ــك بِ   لَ

××<    ×     |××>  
       فَعـــالنْ/ ستفْعلُن مـــ

 ــات ــا م ــيش أَبوي        ٢تع

<×<   ×      |××>  
 لُنفْعــت ــالنْ  / مـ   فَعـ

  ـــــــــــــــــــــــ

  .  عده من الرجز احلادي والعشرين عنده - ٧٠٩ص .  ـ العروض ١
صل رواية األبـشيهي يف   وذكر يف املف- ١٣٥ص . املفصل /  عدنان حقي - ٢١٦ص  . ٢ج /  ـ   املستطرف  ٢

  .املستطرف ، باختالف بسيط يف الرواية والشعر ، واستصوبنا رواية األبشيهي والشعر عنده ملوافقته اتث 
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٤٦٤

٤٦٤

  . متثل متحركا وسببا خفيفا "  تعيش " بدون األلف ، وكلمة " ونا " تقرأ " وانا " كلمة 
األول مركب من أربعة أقفال . ان  أحد فنون الـمولدين وله وزنالقوما هو: " وقال آخر 

. ـ ثالثة متساوية يف الوزن والقافية ، والرابع أطول منها وزنا ، وهو مهمل بغري قافية 
والثاين من ثالثة أقفال خمتلفة الوزن ، متفقة القافية ، فيكون القفل األول منها أقصر من 

  . ١" الثاين ، والثاين أقصر من الثالث 
هو السبب وراء القول " فاعالتن " و " فَعالنْ " و " فَعالنْ " ول واعتقادنا هنا أن دخ

  : ومما نظم على القوما .  األخري ، وعندنا هو اتث ال غري 
  : األبشيهي يف مدح أحد اخللفاء 

  ــد ــعدك جديـ   ال زالَ سـ
  وال برِحـــت مهنـــى          

   الْفَريــد ــترِ أَنهــي الــدف  
  

ــ دائ   ــعيد س كــد   م وجِ
          عيـــدـــومٍ وبِكُـــلِّ ص  

 ــد ــفاتك وحي ــي ص ف٢و          
وعلى هذا املنوال ينسج حىت النهاية ، ومن الشعر يظهر أنه مربعات على الـمجتث ـ 

 – م ١٣٨٨{ ، واألبشيهي" مستفْعلُن فاعالتن " يأيت الشطر الثالث على أصل اتث 
" الناصر صالح الدين "  يقول إن القوما اخترع يف عهد اخلليفة الناصر }  م ١٤٤٦

  . فالقوما  إذا من الفنون الزجلية القدمية ، والزجل كله تطريب وترمن 
  : صفي الدين احللي 

       ـدورـوى الْبهكـانَ ي نم
ـِيضِ والـصفْرِ يـسخو        بِالْب

  

   ــدور ــيضِ الْخ ــلَ ب صوو  
ـ     ف لَـسج قَدو دور٣ي الـص    

  
  

  إنتهى الكالم على القوما  يليه الكان وكان
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ

   .١٥٦ص . ـ    ميزان الذهب ١
   .٢١٧ص  .٢ج / املستطرف / ١٥٦ص .  ـ ميزان الذهب ٢
  . ٢١٦ص  .٢ج /  ـ املستطرف ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٤٦٥

٤٦٥

  الكان وكان
  

احدة ، ولكن الشطر األول من      وله وزن واحد وقافية و    : " قال األبشيهي عن هذا الوزن      
  :وذكر اهلامشي أن وزنه .  ١" البيت أطول من الشطر الثاين 

     لُنفْعتـسم لُنفْعتسم نالتفاع  لُنفْعتسم  
  

  مستفْعلُن  فاعالتن مـستفْعلُن فَعـالنْ      
ات واخلرافات ، وأول من اخترعه البغداديون ، ومسوه بذلك ألم نظموا فيه احلكاي

 ويظهر يف الوزن ٢" ، كناية عن األحاديث اليت ال يعتىن ا " كانْ وكانْ : " وقوهلم 
اختالط الـمجتث مع الرجز ، وذلك ألم التزموا إيقاع التفاعيل كما هو ، ومـما جاء 

  : عليه 
  : لشاعر 

شاهدت في الَّليـلِ طَيـري            
ــصلْ  حي دــي ــلُّ ص ــا كُ    م

  
طـريي الَّذي كـانَ إِلْفـي           

  دـــوعم لَـــيـــو عهو  
  

قَد كـانَ شـرطي وخلْقـي             
   هبحــي الــصنــا فكَأَن  

  

         كـرش بـصى انتح تقُمو
   اديالــــص حــر   يفَــ

  
لَو رِدت مثْلُـه مـا حـصلْ             

   تــادعم ـــيهلانــا عو  
  

ي مــا عــرف        لبــرجِ غــري
يعـــادلـــى م٣جِينـــا ع    

  الشعر املرسل وشعرالتفعيلة والبندإنتهى الكالم على الكان وكان  يليه 
  

  
  ــــــــــــــــــــ

  .٢١٥ص  .٢ج /  ـ   املستطرف ١
   .١٥٠ص . ـ   ميزان الذهب ٢
   .٢١٥ص  .٢ج /  ـ   املستطرف ٣
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٤٦٦

٤٦٦

  الشعر املرسل وشعرالتفعيلة والبند
  : يف البداية البداية كلمة

  
يعتقد غالبية األدباء والشعراء العرب ، أن شعر التفعيلة وليد النصف األول من القرن 
العشرين ، وهو اعتقاد خاطئ ال ذنب هلم فيه ، ذلك أن الدراسات األدبية مل تكشف  
كل جوانب التراث ، وهذا اجلانب أحد اجلوانب اليت بقيت بدون كشف ، لذا ساد 

اد أن شعر التفعيلة وليد النصف األول من القرن العشرين ، بينما حقيقة بدايته ترجع االعتق
إىل ألف عام خلت ، والفارق بينه قدميا وبينه يف العصر احلديث ، هو ترتيب األشطر 
والـمضمون قدميا وحديثـا، وحىت الشعر الـمرسل الذي ال يلتزم بقافية موحدة يف 

، " أي أنه يتحرر من القافية فقط " فاعيل البيت ذي الشطرين القصيدة ، ويكتفي بالتزام ت
  . فهو كذلك يعود إىل ألف عام خلت 

نبدأ بالشعر الـمرسل احلديث ، فالقدمي ، مث منوذج التفعيلة احلديث ، فالقدمي ، الذي هو 
  . أوىل بالسبق والتسمية 

  : ملرسل أنور أبو سويلم عن الشعر ا. حممد علي الشوابكة و د . يقول د 
هو الشعر الذي ال يلتزم بـالروي الواحد يف القصيدة ، ولكنه يلتزم بـالوزن { 

العروضي ، أي أنه يتكون من أبيات غري مقفاة ، ولعل الـمحاوالت األوىل جاءت على 
أيدي الزهاوي ، وشكري ، وحممد فريد أيب حديد ، وقد نظم علي أمحد باكثري شعرا 

ألنه مرسل من القافية ومنطلق النسيابِه بني " سل الـمنطلق النظم الـمر" مرسال مساه 
م . احلر ـ هو التفعيلة " السطور ، وهو بـذلك ميزج بني الشعر الـمرسل والشعر احلر 

أن يكتب على غرار : ثـمة طريقتان يف كتابة الشعر الـمرسل : " ويتابـع } " م . 
من حيث النغم الـموسيقي دون الطريقة العمودية فيكون البيت وحدة تامة مستقلة 
  " :تقطيع األبيات من عندنا : " اإللتزام بروي واحد ، ومن ذلك قول سهيِر القلماوي 
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٤٦٧

٤٦٧

ــسارٍ     كــي ان ــأْسِ ف ــا ع الْفَ   متكئً
×<<   ×  |××<   ×<    |××  

 لُنعتــس م / لُنفْعتــس م /    ــولُن   فَع
ــاءٍ   ــال انته ــي اَألرضِ بِ ف ــر     ينظُ

×<<   ×  |×<<   ×<    |××  
 لُنعتــسم / لُنعتــسم /       فَعــولُن  

ــسنونُ       ــه ال ظامع ــت نهأَو ــد   قَ
××<    ×<  |×<  ×<    |××  

 لُنفْعتــسم / لُنفْعــتم /        فَعــولُن  
  

ــومِ      ــن الْهم ــرِ م الظَّه ــي   منحنِ
×<<   ×   |×<<  ×<    |××  

 لُنعتــسم / لُنعتــسم /      فَعــولُن  
ــصير    ــا الْمـ ــيس إِالَّ نحوهـ   فَلَـ

<×<   × |××<    ×<    |××  
 لُنفْعــتم / لُنفْعتــسم / فَعــولُن  

      ــصور ــه الْعـ ــضنت جبينـ   وغَـ
<<<×  |  <×<×   |     <××  

 نــت ــتفْعلُن / فَعلَـ ــولُن / مـ   فَعـ
  
 الطريقة الثانية ، وميثـلها شعر أيب حديد وباكثري ، فال تقوم على وحدة البيت ، بل أما

جتري جريانا خالل السطور ، وال يقف القارئ إال عند اية اجلملة اليت قد تستغرق بيتني 
غري أن اإلمجاع بني الباحثني هو أنه الشعر ..." " أو أكثر ، فضال عن التحرر من القافية 

الشعر األبيض ، : موريه اسم . ـوزن الـمتحرر من القافية ، وأطلق عليه ش الـمقيد ب
  " : التقطيع من عندنا ـ الـمؤلف : " والشعر الـمطلق ، ومن أمثلته قول باكثري 

   }م { ورِمت  لسانك يف  دعائك  أَنَّ روميو غَير مخلوقٍ 
<< ×<×<<|×<×<<|×<×|××<×|××  

 لُنفاعتم /م لُنفاعت / لُنفاعتم / لُنفاعتفْـ    / متسم {م{  
  لهذا اخلزيِ ، إِنَّ الْخزي يخزى أَنْ يرى 

<× |××<  ×| ××<× | ××<×  
 لُنع / لُنفْعتسم / لُنفْعتسم /  لُنفْعتسم  

  بِـجبنيِ روميو 
<<×<××  

نالتفاعتم  
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٤٦٨

٤٦٨

شرع   هبينفَج   فيه   جوتأَنْ   ي   ديرم {    ج{   
<<×<×|××<×|××<×<<|×<  

 لُنفاعتم / لُنفْعتسم / لُنفْعتسفاعِ    / متم  
 عمأَج نا يف الكَودفْرلْكًا مم داملَج أْسر  

 ×|××< ×|××<  ×|××<××  
 لُن / لُنفْعتسم / لُنفْعتسفْ/ متسم نالتع   

 هأَنا   إِذْ   أَلوم   ةهِيب   أَي    الهي١" و  
××<×<<|×<×<<|×<××  

 لُنفْعتسم   / لُنفاعتم   / نالتفاعتم  
  

وال بد من التوقف مع النصني الـمقتبسني ، فاألول بـرأينا خيتلف عن الثاين من حيث 
ل شكل البيت العمودي وختلى عن القافية الـموحدة البـناء واالعتماد ، فبينما التزم األو

، نرى الثاين مل يلتزم شكل البيت وختلى عن القافية وبـرأينا كل نص يتبع نوعا من الشعر 
، وليسا نوعا واحدا فاألول من الـمرسل الذي ختلى عن القافية ، والتزم شكل البيت 

فيه وذا يفترق النوعان ، فاألول اعتمد والثاين من شعر التفعيلة ، َألا الوحدة البـنائية 
وحدة البيت والثاين وحدة التفعيلة ، وهناك فرق كبري ، حيث رأينا يف نص باكثري أن 

   ."بِجبنيِ روميو  : " الشطر يأيت على تفعيلة واحدة 
بينما ، ال ميكننا أن جند هذا يف نص سهري القلماوي ، إذا نص باكثري ليس من املرسل ، 

التفعيلة ألا   شعر التفعيلة وسيظل شعر باكثري حىت لو غرينا ترتيبه ، من شعربل من
ورِمت لسانك يف دعائك أَنَّ روميو غَير مخلوقٍ لهذا اخلزيِ ، إِنَّ : " الوحدة البنائية فيه 

يتوج فيه رأْس الـمجد الْخزي يخزى أَنْ يرى بِجبنيِ روميو ، فَجبينه عرش جدير أَنْ 
 عمأَج نا يف الكَودفْرلْكًا مم . هأَنا إِذْ أَلوم ةهِيب أَي الهيو . "  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٣ ـ   معجم مصطلحات العروض والقافية ، للدكتور  حممد علي الشوابكة و الدكتور  أنور أبو سويلم  ، ص   ١
  . ١٥٤ـ 
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٤٦٩

٤٦٩

ال نشعر بأي تغري يف النص ، فااليقاع هنا ال يشعرنا بأي نشاز يف موسيقاه ، لكن يف نص 
سهري القلماوي سنشعر بشيء من النشاز يف املوسيقى إذا كتبناه متصال ألن البناء املوسيقي 

  :خمتلف يف كال النصني " الوزن العروضي " 
ـِال انتهاٍء متكئًا ع الفَأْسِ يف انكسارٍ ، منحنِ"  ي الظَّهرِ من اهلُمومِ ، ينظُر يف اَألرضِ ب

 صورالع هبينج تنغَضنونُ والس هظامع تنهأَو قَد ، صريها الـموحإِالَّ ن سفَلَي . "  
يف هذا النص هناك ما جيبـرنا على التوقف يف آخر كل شطر مع مد حركة احلرف 

ال ميكن االسترسال يف القراءة بغري توقف ،ألننا يف هذه احلالة سنكسر الوزن األخري فيه ، و
إذا الشعر املرسل عندنا هو ما ختلى عن القافية املوحدة والتزم تفاعيل وشكل البيت . 

وشعر التفعيلة  هو ما كانت التفعيلة فيه هي الوحدة األساسية يف بناء . العمودي فقط 
  . البيت أو عدد تفاعيله القصيدة دون التزام بشكل 

ونعود إىل ما بدأنا به بعد أن نقلنا نصني من العصر احلديث ، مرسال وتفعيليا ، ونقول إن 
هذين النوعني ليسا جديدين يف الشعر العريب ، ومن أمثلة الشعر املرسل من القرن الرابـع 

  :اهلجري 
   

          ـنـلَّ مملـى ولَي بح نم هحا قَلْبص  
<  ×× |<  ×××<|××<|×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  
  هــقاؤ ــويالً ش ــبابات طَ ــلْ ذا ص   ينِ

< ××< | ×××< | ××<|×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  

        تطَـوان قَـد قَديِم دجالْكَرى و ماهح  
< ××<| ×××< | ××< |×<×  

  فاعيلُ/ فَعولُنم  ن /   فَعـولُن / لُنفـاعم  
  

       لَـم رِ ثُـمجلَى الْهع تي دامالَّت دودص  
< ××<| ×××< | ××< |×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  
من الْوصلِ مـا يشفي بِه قَلْب عاشـقِ        

< ××< | ×××<| ××| <×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   ـ / فَعـولُن   اعلُنمف

  هربــص ــستهامِ فَ الْم ــوع ــه دم لَيع  
<×< | < ×××< |×<| <×<×  

  مفـاعلُن / فَعـولُ   / مفاعيلُن  / فَعولُ  
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٤٧٠

٤٧٠

        هنِي فُـؤادـضرِ يبطـولُ الـصقَليلٌ و  
< ××< | ×××< | ××<|×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم
  تحرقًـــا هـــدوٌء وال تـــزداد إِالَّ 

< ××< | ×××< | ××<|×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم

 ــه ــى كَأَن تح مــس ــقام أَذاب الْجِ س  
< ××< | ×××< | ××<|×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن / لُنفـاعم  
  

  فَأَحشاؤه مـن لَوعـة الْحـب مالَهـا         
< ××< | ×××< | ××|<×<×  

  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  
         بِـه ـنم عانيهري مـا يدي سلَي نفَم  

< ××< | ×××< | ××<|×<×  
  فَعولُن /  فاعيلُنم /   فَعـولُن /  لُنفـاعم  

       كرـدي سلْ لَيمِ بهي الْورى فيالٌ ي١خ   
< ××< | ×××< | ××<|×<×  

  فاعي/ فَعولُنم  لُن /   فَعـولُن / لُنفـاعم  
لو قارنا هذا النص مع نص سهري القلماوي فال خيتلف عنه من حيث التخلي عن القافية 
املوحدة ، لكنه يزيد عنه بأنه نص مضمن ، فمن معاين التضمني ، أن ال يتم معىن البيت 

 منه  فقد علق إال بالذي يليه ، وهو ما جنده هنا واضحا ، أما مؤلف الكتاب الذي اقتبسنا
وقد يضع قوم أشياء من حنو هذا وأشباهه يغالطون ا : " على هذا النص قبل نقله بالقول 

، فإذا أتاك منها شيء فانظر فيه وتثـبت فإنك جتد لـه وجها ومذهبا يف العروض ، وأنا 
، وذكر الشعر ثـم عقب بعد " أذكر لك شيئا تستدل به على ما يرد عليك فمن ذلك 

فهذه ستة أبيات من الطويل ، ليس هلا حرف روي وكل بيت منها مضمن : " لشعر إيراد ا
  " . بالذي يليه ، فإذا أتاك مثل هذا وأشباهه فقطعه وانظر من أي صنف هو 

  :ومن التفعيلي وقد جاء متصال ، وهو نفسه البند 
ن علم لطيـف الـذه    الإن كنت من أهل العروض ذا دهاء يف العويص مفكرا يف غامض             " 

 قي  وقل لنا أين قوافيه اليت تلزم يف الضرب وأين با           دهفانظر يف قوايف شعرنا هذا الذي ننش      
ه من ذوي اآلداب والنحو وأنـت       فيحرف روي البيت منه فعسى حتيي به مجيع من ينظر           

فهذه ثالثون جزءا من أجزاء الرجز ال روي هلا ، إن           : " وعقب بالقول    " . مهعارف بنظ 
  ٢"سة أبيات من تامه ، أو عشرة من مشطوره ، أو مخسة عشر من منهوكه                شئت أن جتعلها مخ   

  ــــــــــــــــــــــ

   .٢٢١ص .  ـ اجلامع يف العروض والقوايف ١
   .٢٢٣ ـ ٢٢٢ص .اجلامع يف العروض والقوايف  ـ ٢
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٤٧١

٤٧١

وكالم املؤلف ينطبق على الـنص يف حال بقاء النص متصال كما هو ، لكن . ومل يذكر ازوء 
لو جربنا جعله أبياتا تامة أو مشطورة أو منهوكة ، كل بيت على حدة فلن يستقيم األمر ، 

  : فالبيت املضمن ال يتم معناه إال بالذي يليه ، ونطبق األمر على املشطور 
   }م { إِنْ  كُنت من أَهلِ العروضِ  ذا دها     

××< ×  |××< ×< |×<×  
 لُنفْعتسلُ/  مفْعتسم ن  /  لُنفْعتم  

   }م { ٍء يف العويصِ مفْكرا يف غامضِ الـ      
××< ×<  |×< ×  |××<×  

  لُنفْعتسم  /  لُنفْعتم  / لُنفْعتسم  
   }م { علْمِ  لَطيف  الذِّهنِ فَانظُر  يف  قَوا        

×<<×  |××< ×  |××<×  
 لُنعتسم  /لُنفْعتسم  /   لُنفْعتسم  

 هدشنرِنا   هذا   الَّذي   نعيف   ش  
××< × |××< × |×<<×  

 لُنفْعتسم / لُنفْعتسم / لُنعتسم  
  وقُلْ   لَنا   أَين   قَوافيه   الَّيت 

<×<×|×<<× |××<×  
 لُنفْعتم / لُنعتسم /  لُنفْعتسم  

ي الضف  ملْزباقي ت  نأَيبِ ور  
×<<×|×<< ×<|××  

 لُنعتسم / لُنعتسم / فَعولُن  
  حرف  روِي  البيت منه  فَعسى 

×<<× |××< ×<<<|×  
  لُنعتسم /  لُنفْعتسم /  نلَتفَع  
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٤٧٢

٤٧٢

  }م {تحيي بِـه جميع من ينظُر فيـ    
××< ×< |×<× |×<<×  
  مستعلُن  / متفْعلُن  / علُن  مستفْ

   }م { ـه من ذَوي اآلدابِ والنحوِ وأَنـ     
<×<×|××< × |×<<×  

   لُنفْعتم / لُنفْعتسم  /  لُنعتسم  
هظْمبِـن عارِف ١ـت   

<×< ×< |×<×  
    لُنفْعتم  / لُنفْعتم  

 أبيات أمر ال يستقيم ، لكنه يستقيم إذا جعلناه تفعيليا ، وسيظهر إن تقسيم النص إىل: ونتابع 
قصيدة من شعر التفعيلة املعاصر ، والفرق الوحيد هو مضمون النص ؛ ونرتبه شعرا تفعيليا 

  : معاصرا مع تقطيعه 
  }م {إِنْ كُنت من أَهلِ العروضِ  

××< × |××< ×        <|  
 لُنفْعتسلُ/ مفْعتسم ـ / نم  

  ذا  دهاٍء  يف  العويصِ  مفْكرا 
×<× |××< ×< |×<×  

  لُنفْعت /  لُنفْعتسم /  لُنفْعتم  
  يف  غامضِ العلْمِ  لَطيف  الذِّهنِ  فَانظُر  يف قَوايف  شعرِنا 

××< × |×<<× |××< ×  |××< ×|××<×  
  لُنفْعتسم /  لُنعتسم /تسم لُنفْع  /  لُنفْعتسم /  لُنفْعتسم  

 هدشنهذا   الَّذي  ن  
××< ×|×<<×  

  لُنفْعتسم /  لُنعتسم  
  

  ــــــــــــــــــــ

  " . فيها تسعة وعشرون سقط منها جزء : يف هامش األصل ما نصه   : " ٢٢٢ص . ـ علق حمققا الكتاب يف هامش ١
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٤٧٣

٤٧٣

قُلْ  لَنا   أَيالَّيت و   قَوافيه   ن  
<×<×|×<<×|××<×  

 لُنفْعتم / لُنعتسم /  لُنفْعتسم  
  تلْزم يف الضربِ وأَين باقي 

×<<×|×<<×<|××  
 لُنعتسم / لُنعتسم /  فَعولُن  

 ـِه   حرف  روِي  البيت  منه  فَعسى تحيي ب
×<< × |××< ×<<<|× |××<×  

   لُنعتسم /  لُنفْعتسم  /  نلَتفَع / لُنفْعتسم  
     فيه  ظُرني  نم  ميعم {  ج{  

<×<×|×<<×          <|  
  لُنفْعتم /  لُنعتسـ / مم  

  }م { من ذَوي  اآلدابِ والنحوِ      
×<× |××< × |×              <  

 لُنفْعت /سم  لُنفْعـ / تتسم  
 هظْمـِن   وأَنت   عارِف  ب

<×<|×<×<|×<×  
 لُنع / لُنفْعتم  /  لُنفْعتم  

ولو سألنا ماذا خيتلف نص . وميكن ترتيبه على أي هيئة طاملا أن ما حيكمه هو التفعيلة 
ولو .  فرقا كهذا عن أي نص من شعر التفعيلة املعاصر ، باستثناء مضمون النص فلن جند

وقلنا إنه يتكون من اثنيت عشرة تفعيلة ، ميكنك أن . أخذنا هذا املقطع حملمود درويش 
  . جتعلها بيتني من الرمل أو ثالثة أبيات 

  : حممود درويش 
 " هاآلنَ قَصيد بكْتما ي رشاع  

  بدالً مني 
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٤٧٤

٤٧٤

 هعيديحِ البالر فْصافَةلى صع  
  لوردةُ يف احلائطفَلماذا تلْبس ا
 هديدراقًا ج١" أَو .   
  : ونرتبه متصال 

 " سلْبماذا تفَل ، هعيديحِ البالر فْصافَةلى صي عنالً مدب ، هاآلنَ قَصيد بكْتما ي رشاع
 هديدراقًا جأَو طةُ يف احلائدرالو. "  

ية األوىل ثالث تفعيلة والثانية رابع تفعيلة والثالثة التقفية يف النص جاءت تصاعدية ، فالقاف
  . خامس تفعيلة ، وهذا ال يكون يف الشعر العمودي 

 هاآلنَ قَصيد بكْتما ي رقافية ـ ثالث تفاعيل / شاع .  
 هعيديحِ البالر فْصافَةلى صي عنالً مدقافية ـ أربع تفاعيل / ب  

رالو سلْبماذا تفَل هديدراقًا جأَو طةُ يف احلائقافية ـ مخس تفاعيل / د .  
  " :بيتني تامني أو ثالثة أبيات جمزوءة " وترتيبها عموديا 

 هاآلنَ قَــصيد ــبكْتمــا ي رشــاع  
×<  ××  |×<  ××<< |××  

 نالتــاع ــاعالتن / ف ــن     / ف التفَع   
  لْـور   ـحِ  الْبعيده  فَلماذا  تلْـبس  ا         

×<  ××<<  |  ×× |×<××  
 نالتــاع ــن / ف التفَع /  نالتــاع   ف

  

  
  
  

  }م{ 

بدالً مني علـى صفْـصافَة الريــ        
<< ××  |×<  ××  |×<××  

 ــن التفَع / نالتــاع ــاعالتن/ ف         ف
 هديــدراقًــا جأَو طــي الْحــائةُ فد  

<< ××<<  | ××   |×<××  
ــن التفَع /  ــن التفَع /نالتــاع   ف

لكنه " . إن كنت من أهل العروض " الوضع هنا شبيه مبا رتبناه من النص السابق مشطورا 
  . يف حال االتصال أو الترتيب املعاصر كما رتبه الشاعر يبدو طبيعيا 

 هاآلنَ  قَصيد  بكْتما  ي  رشاع  
×<×× |×< ××<<|××  

 نالتفاع   / نالتفاع/  نالتفَع     
  ـــــــــــــــــــ

   .٤١٣ص  .١ج / الديوان  ـ ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٤٧٥

٤٧٥

   }م { بدالً    مني    
<<××|×  

 نالتفا / فَع  
 هعيديحِ  البالر  فْصافَةلى  صع  

<××| ×<×× | ×<××  
 نالتع  /   نالتن/ فاعالتفاع  

ةُ   يف  احلائدرالو  سلْبماذا      تفَل   م { ط{  
<<××|×< ××<<|×× << |  

   نالتفَع /  نالتفاع /  نالتـ / فَعفَع  
 هديدراقًا  جأَو  

××|×<××  
 نالت /  نالتفاع  

  . اََألمر هنا طَبيعي جِدا 
" أو " إِنْ كُنت من أَهلِ العروضِ " سنورد يف النهاية نصوصا قدمية كالنص الذي بدأنا به 

 هحا قَلْبألن هذه النصوص هي برأينا بداية الشعر املرسل وشعر التفعيلة ، ولن " ص ،
نلتفت إىل األقوال واآلراء اليت حاولت وحتاول اثبات قصب السبق يف هذا املضمار ، هلذا 
الشاعر أو ذاك ، فأهل القرن العشرين ، والتاسع عشر سبِقوا إليه بقرون كثرية ، وهو يف 

 اثبات أن العرب عرفوا شعر التفعيلة وكتبوه قبل أن يسمع الغرب باسم نفس الوقت
التفعيلة حىت ، نوجهه هذا الكالم ألولئك الذين حيلو هلم التغين بالغرب ، وأن العرب 
أخذوا عنه شعر التفعيلة يف بدابات القرن العشرين ، فما ورد هنا ال حيتاج إىل دليل أن 

  .ب العرب عرفوا التفعيلة قبل الغر
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٤٧٦

٤٧٦

  شعر التفعيلة
يعتمد شعر التفعيلة املعاصر على التفعيلة كوحدة أساسية ، وعلى نظام الشطر الواحد ، 
طال أم قصر ، مقابل البيت العمودي ذي العدد احملدد من التفاعيل والقافية املوحدة ، فقد 

 تفعيلة واحدة يأيت الشطر  تفعيلة واحدة صعودا إىل ما شاء الشاعر ، وشعر التفعيلة يعتمد
فاعالتن مستفْعلُن " أو " مستفْعلُن فاعلُن " ويعتمد أكثر من تفعيلة مثل  " مستفْعلُن " مثل 

، فما كان على تفعيلة واحدة فهو الصايف كالبحور الصافية ، وما كان خمتلطا فهو " 
لعروض من حيث الزحافات وشعر التفعيلة خيضع لقانون ا. املمتزج ، كالبحور املمتزجة 

والعلل ، ويستعمل الشاعر يف شعر التفعيلة مجيع التفاعيل ، لكن هناك تفاعيل تستعمل 
  .ال نكاد نعثر عليها يف شعر التفعيلة " مفْعوالت "أكثر من غريها وهناك مثال تفعيلة 
/  املنسرح /السريع / الوافر / البسيط / املديد / الطويل  : البحور املمتزجة عشرة حبور

  .اتث / املقتضب / املضارع / اخلفيف 
  .املتدارك / املتقارب / الرمل / الرجز / اهلزج / الكامل  : البحور الصافية
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٤٧٧

٤٧٧

  أمثلة حملولة
  : فهد أبو خضرة . د 

 اَألناشيد  توص   يف   الظَّن   درشيم { و{  
<×< |<××< |××< | ××<|  

  فَـ/ فَعولُن / فَعولُن /  فَعولُن /فَعولُ 
  ينشر  إِصراره  يف  الفُصولِ 

×<|<××<|××<|×<  
  فَعولُن  / ××>/ التفعيلة األخرية حتتمل املد / فَعولُ / فَعولُن / فَعولُن / عولُ 

  ما ال  يكونُ  هنا ال  يكونُ 
××<|×<|<××<|×>  

 فَعولُ / عولُن / إستعمل الشاعر اخلرم / فَعولُ / فَعولُن / فَعولُن / عولُن.  
  ما ال  يكونُ  هنا ال  يكونُ 

××<|×<|<××<|×>  
 فَعولُ / عولُن / تكرر اخلرم يف هذا الشطر / فَعولَ / فَعولُن.  

  ١ال    يكونُ 
 ×<|×>  
 يف هذا الشطر استعمل البتر  / فَعولُ/ فَع / ْـ فَع فَعولُن.  

  : حممود درويش 
رٍ نحلى  بلٌ  عز  : هنا  قَصريتزِيار  

××< × |××<×<<|×<××  
 فْعلُنتسم  / فْعلُنتسم  / نفاعالتتم  

 هذُ  ساعنمِ  مشهالْماضي  الْم  نقَطٌ مديثُنا  نحو  
<<×<×<<|×<×|××< ×<<|×<××  

   لُنفاعتم /   لُنفاعتم / لُنفْعتسم   /منالتفاعت  
  ــــــــــــــــــــــــ

   .٦٩ص  .١ج / األعمال الشعرية  ـ ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٤٧٨

٤٧٨

 كْوينأُ   التدبي  ضيأَب  أَي  نم { م{  
××< ×<<|×<× |××<  

 لُنفْعتسم  / لُنفاعتفْعِ /  متسم  
 هزيرأْنا    جشأَن  

 × |××<××  
 لُن  / نالتفْعتسم  

   صخرتنا ، وداعا  يا  جزيرتنا   الصغريه لجنوبِ
<<×<×<<|×<×|××<×<<|×<××  

  لُنفاعتم  /  لُنفاعتم  / لُنفْعتسم   / نالتفاعتم  
  :مسيح القاسم 

  }م { يسرِقونَ  احترامي  وبعض   كَالمي   البعيد  عنِ  الضوِء 
×<×|×<  ×|×< ×<<| ×|×< ×<<| ×|×<  

 لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفَع  / لُنفاع / لُنـ / فَعفاع  
 حيفَهيف  ص  ةلى صورهي  عجقاطيعِ   وت   ضعب   رصأُب  

 ×<<|×<<| ×|×< ×|×<  ×|×<  ×|×<××  
 لُن  / لُنفَع  / لُنفَع  / لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفاع / نالتفاع  

 ها      قَذيفَهقَتزم  
×< ×|×<××  

 لُنفاع   / نالتفاع  
 ظيفَهمائي الند  نم  ةوى  قَطْرس  يل  أَنْ  أُضيف  سلَي  

×<× |×< ×<<|× |×< × |×< ×|×<××  
 لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفَع  / لُنفاع  / لُنفاع  / نالتفاع  

  
  

  ـــــــــ
    .٢٣٣ص  .٢ج/ الديوان  ـ ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٤٧٩

٤٧٩

  اَجلَرميةُ         واضحةٌ     والدليلُ 
×<×<< |×<< |×|×<××  

 لُنفاع / لُنفَع / لُنفَع /نالتميكن اعتبار  / فاع  " التمكفوفة فاع  نالتليلُ = فاعالدو. "  
  واضح      والقَتيلُ 

×< × |×<××  
   لُنفاع /التفاع نفس األمر هنا /  ن.  

نيفَهالع      ـِاحلَياة   ١واضح     كَامتالِء  شرايينِه     ب
×<× |×< ×<<|× |×< × |×<×|×<××  

 لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفَع  / لُنفاع  / لُنفاع  / نالتفاع  
  : فاروق مواسي . د 

  يا سؤالَ الـمتعبِ الولْهان ال يدري 
×<×× |×<  ×× |×<×××  

   نالتفاع  /   نالتفاع  / التانفاع  
  وارتعاش  الشوقِ يف  بعد التمني 

×<××|×< ×× |×<××  
 نالتفاع  / نالتفاع  / نالتفاع  

  أَنت  عندي كَأْس  ماٍء 
×< ××  |×<××  

   نالتفاع   / نالتفاع  
  : توفيق زياد 

  ديكُم أُنا
<×××  

 فاعيلُنم  
  ــــــــــ

   .٦٥ص . ـ أرض مراوغة ، حرير كاسد ، ال بأس ١
   .٩٦ص  .١ج/  ـ األعمال الشعرية الكاملة ٢
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٤٨٠

٤٨٠

 لى   أَياديكُمع   دأَش  
<×<<×<|×××  

  نلَتفاعم  / فاعيلُنم  
  كُمنِعال تحت ضاَألر م { أَبوس{   

<×××<|×<<×<|×  
فاعيلُنم /    نلَتفاعفا / مم  
  أَفْديكُم : وأقولُ  

<<×<|×××  
   نلَتع / فاعيلُنم  

 ينييا عض  ديكُمأُهو  
<×××< |×××  

  فاعيلُنم  / فاعيلُنم  
 طيكُمَء القَلْبِ أُعفدو  

<×××< |×××  
  فاعيلُنم  / فاعيلُنم  

  فَمأْسات ي الَّيت أَحيا 
<×××< |×××  

  فاعيلُنم / فاعيلُنم  
 آسيكُمم  نصييب  من  

<×××< |×××  
  فاعيلُنم  / فاعيلُنم  

  ـــــــــــــــــــــــــ

فزاد " أَبوس اَألرض " هذه القصيدة  غناها أحد املطربني واستعمل اخلزم يف الشطر  . ١٢٣ ـ ١٢٢ص . ـ الديوان ١

  " .ض وأَبوس اَألر" متحركا يف بدايته 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٤٨١

٤٨١

  : شفيق حبيب 
  }م { يا   شاعر   هذا   الزمنِ    الباكي 

 ××<<| ×|× | << ×× |×  
 لُنفَع  / لُنلُ /  فَعفاع  / لُنفَع / فَع  

 طامحــواالً    وأَه  
 ×|  ××<<|×>  
 لُن  / لُنالنْ / فَعفَع  

ـْين    }م { !! حدث
 ×× |×  
 لُنفَع /فَع  
  نحٍ     دامٍ عرج   
 × |  ×× |××  
 لُن  / لُنفَع  / لُنفَع  

   درم { يف   قَلْبِ    الو{  
 ×× |  ××< |  
 لُنفَع  /  لُنفَـ/ فَع  

 غامرِ     اَألنتيف     و١و  
<×<<| × |××>  

 لُنع  /  لُنالنْ /  فَعفَع  
  : حممود درويش 

  نَ   مقاعدنا  يف  اَألساطريِ  كَي  يعلَموا لَيت  أَعداَءنا  يأْخذو
×<×|×<×|×<×<<|×<<|×|×<×|×<×|×<×  

  لُنفاع  / لُنفاع  /  لُنفاع / لُنفَع / لُنفَع /  لُنفاع   / لُنفاع  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .٦٢ص . ـ ملاذا ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٤٨٢

٤٨٢

  ويا لَيتهم يأْخذونْ ... كَم   نحب  الرصيف  الَّذي  يكْرهونَ 
×<× |×<×|×< × |×<×<<| × |×<×|×<×>  

 لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفَع  / لُنالنْ /  فاعفاع  
  ١لنأْخذَ  منهم حرير الضجر ... ما  لَنا   من  نحاسٍ  وبرقٍ 

×<×|×<× |×< ×|×< ×<<| ×|×<×|×<×  
 لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفاع  / لُنفَع / لُنفاع / لُنفاع  

  : بدر شاكر السياب 
ثارذُ     الكوافالن    يطْفَأَةٌ     هم  

×<< ×< |×<×< |×<×>  
  لُنعتسم    / لُنفْعتالنْ /   مفْعتم  

بو   دي   موصدج   بابو ظارتان     هتي  
<×<× |××< ×<|×< ×< |×>  

   لُنفْعتم  / لُنفْعتسم  /  لُنفْعتفَعولْ /  م  
   حفْتي    جيبي   نفَم ، الباب   قأَطْرم { و{   

<×<× |×<< ×< |×< ×<< |  
   لُنفْعتم /    لُنعتسم /  لُنفْعتفَعِـ/ م  
  ٢ الطُّفولَةُ ، الشباب   منذُ   صار تجيبين   

< ×<|×< ×<|×< ×<|×<×>  
   نلَت /   لُنفْعتم /  لُنفْعتالنْ /  مفْعتم  

  : مجال قعوار . د 
 روبـِالغ   كُنا   نرحب   ب

××< ×<< |×<×>  
  لُنفْعتسالنْ /    مفاعتم  

  ـــــــــــــــــــــــ

   .٤٠٥ص  .٢ج/ يوان الد ـ ١
   .١٤٣ / ١ج/ الديوان  ـ ٢
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٤٨٣

٤٨٣

   }م { أَيام    أَنْ    كانت     تالقينا  
××< × |××<  ×|××  

 لُنفْعتسم / لُنفْعتسفْـ/ متسم  
  راتعاط        مسائم { الن{   

< ×<<|×<× |×  
 لُنع /   لُنفاعتسْـ / مم  

فاسلُ  اَألنمحلى  تلَي  نم {   م{   
×<× |××< × |××  

  لُنفْعت /  لُنفْعتسفْـ / متسم  
  اعاتالس    قُبرلى    تلَيم { و{   

<× |××<  × |××<  
 لُنع  /  لُنفْعتسفْعِ / متسم  

  روبالد      رظتنم { ت{   
×<<|×<×< |  

 لُن / لُنفاعتمُـ / م  
غباحِ تـِاَألش    }م { ص  ب
<×<× |××<  

   لُنفاعفْعِ / تتسم  
 روبلو الدخت   ١كَي  

 ×   |××<×>  
 النْ /     لُنفْعتسم  

  : حنا أبو حنا 
  

  ـــــــــــ
   .١٨ص .ال حتزين  ـ ١
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٤٨٤

٤٨٤

 فَرطَفَها اَألصعم ضاَألر  زِعنت  
×<×|×<×<<|×|×<<  

 لُنفاع / لُنفاع / لُنلُ / فَعفاع  
  تشرع   تينةٌ  يف  طُقوسِ    التعري 

× |<<×<×|×< × |×<××  
  فاعالتن /  فاعلُن / فاعلُن  / فاعلُ  

  تنفُض   ريشها 
×|<<×<×  

  فاعلُن / فاعلُ  
  تلْحق السرب عصفورةٌ

×<×|×<×|×<×  
 لُنفاع / لُنفاع / لُنفاع  

ت   درقَةُ     الونرمِ   شلُ   يف  الدهم {ص{   
×|<<×|<<× | <<  ××|×  

  فَع / فَعلُن   / فاعلُ / فاعلُ  / فاعلُ  
 فَهلْعاصل     اجلوع    رعتس١ي  

 ×<<| ×|×< ×|×<×  
  لُن /  لُنفَع / لُنفاع / لُنفاع  

  : صاحل أمحد 
   دعماذا    بم { و{   

<×××<|  
 فاعيلُنمَـ / م  

  
  

  ــــــــــ
   .١٧ص . ـ جترعت مسك حىت املناعة ١
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٤٨٥

٤٨٥

  هلْ   يف  البالِ  أُغْنِيةٌ    تسلِّينا 
 ×××<|×<<×<|×××  
  يلُنفاع /   نلَتفاعم /  فاعيلُنم  

   دعماذا    بم { و{  
<×××<|  

 فاعيلُنمَـ / م  
  ١هلْ  خاب  الرجا فينا 

 ×××<   |×××  
  فاعيلُن   /فاعيلُنم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
   .٥٧ص . ـ رموز فجر املرحلة ١
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٤٨٦

٤٨٦

  أمثلة غري حملولة
  : نزيه خري 

  كُلُّ البِحارِ يطوف مرمرها 
 اِإلدام كتريحثُ يف بعبيو  

 مكَرالـم تأَن ... كاماَألح ديسو جابالـمو  
م عام أَلْفَي ن  

 زاةالغ نم دينالعائ فيدأَنا حو  
 ياماخل ندم نقِ مرالش إِىل بِالد  

زعالـمةَ وقْبريثُ عوو  
 شامو درو ناقِ مشالع ديس١و  

  : عطا اهللا جرب 
  ويف الَّليلِ طاف يغني 

  يشد الصباح من النجمِ 
 هدينماِء الـمس قفَو بلْحل بكْتي  

 قَلْب تميف الص قفخفَي  
 هفيند نزةُ حعمضِ دقُطُ يف اَألرستو  

 بعر ديف الـم دعالب نِفكْتيو  
 هكينالس فْوص كِّرعي  

 درو ةرملُّ كَحطي هجبِو  
ر ةكَبِذْر عيش٢فْضٍ ي  

  
  

  ـــــــــ
   .١١٠ص .ورثت عنك مقام النهاوند  / ٣٠ص . ـ ثلج على كنعان ١
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٤٨٧

٤٨٧

  : سليمان دغش 
ي إِلَينم بأَقْر ككَأن  

 فواصالع ككَأَن  
  تبعثُ برقًا 
 يفَتلى شع  

 الَحقيقَة رابرايا سكَأَنَّ الـم  
  كَيف يفَسر سحر الـمرايا 

سو لَيرايا عسارِ الـمكان ر  
ي إِلَينم بأَقْر ك١كَأَن   

  : فدوى طوقان 
 هديدج واقأَش نا لَكيديف ي  

 هأَلْحانٌ فَريدو ، سابيحآقينا تيف م  
 كيدناٍء يف يغ جيها قَرابنيزن فوس  

 رودالو ذْبالً عأَم الطيا م  
  بِاَألماين والوعود يا غَنِيا 

  ما الَّذي تحملُه من أَجلنا 
 كيماذا لَد  

 رفَجترِ فينا تاخلَي كُنوز ا ، فَبِاحلُببنا حطاَع  
 رهزتو لى احلُبع رضختأَغانينا سو  

  وستنهلُّ عطاًء 
ـَراًء    وث

 هصوبخ٢و  
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٧ ـ ٦ص . ـ زمن املكان ١
   .٣١٣ ـ ٣١٢ص . ـ الديوان ٢
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٤٨٨

٤٨٨

  : معني شلبية 
  إِىل بلَدي 

  أُغَني كُلَّ ما يف القَلْبِ 
  من فَرحٍ ومن لَهبِ 
  إِىل اَألحبابِ ... وأَحملُ دمعةً ثَكْلى 

  خلْف مواقعِ الغضبِ 
  وأَحملُ قُبلَةً أُخرى 

ها عبنِ أُداعينيلى ع  
  من بعد ومن تعبِ 
  إستعمل اخلرم / أَكْتب فيك أَشعارا 
   ١أُعانِقُها على البحرِ

  : حممد مهدي اجلواهري 
  ورأَى الشيخ ظاللَ الغابة الدكْناَء 

 لوحا تباحأَش  
  بعضها يعصر بعضا 

 روحي ى لَونمفَت  
  مت صور ثُم غا

 ةركَاهل هتدر  
  أَسيانَ شجِيا 

  آه لَو كانَ فَتيا 
هإِلَي تدر لَو آه  

  ٢آه مما فات شيا 
  ــــــــــــــــــــ

  .نشيد البلد /  ـ املوجة عودة ١
   .٣١٣ ـ ٣١٢ص . ـ الديوان ٢
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٤٨٩

٤٨٩

  : سامر خري 
 مرِفُهال أَع  

عم ضهأَن سِ لَممياحِ الشلَ صقَب مه  
 هينِ القَرلِ عحيلِ الَّليلَ رقَب مهعم رهأَس لَم  

  لَم أَنزِف من دمهِم تحت خيولِ البيضِ 
  إِالَّ دمعةَ أُمي 

 مطاهِء خفد نم رِفأَع لَم  
  ١إِالَّ طيبةَ أُمي 
  : ناجي ظاهر 
   هذا الَّليلِ اَألقْمار لَن تسقُطَ يف

 جارَء اَألشورِ الضصكي يف هذا العبت لَن  
  وحدي يف الظُّلْمة .... لَن آيت 

 هطْبضِ الراَألر قفَو فحأَز أَو  
 فيص ةمسن نثَ عحأَب لَن  
  لَن أَبكي يف صوت مخنوقٍ 

ـِو   سعِ الضوِء أَو أَفْتح عيني ب
  لَن أَفْعلَ شيئًا من هذا 

 لُهر .... ما أَفْعنٍ آخمز نثَ عح٢أَنْ أَب   
  : نعيم عرايدي . د 

  ال شيٌء غَير الزيتون يذَكِّرين 
 وامأَع نم تـِاجلَليلِ الفائ   ب

  ــــــــ
   .٥ص . ـ لن يعيش حيايت سواي ١
   .٥٥ ـ ٥٤ص .ر  ـ البحث عن زمن آخ٢
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٤٩٠

٤٩٠

  
  لَو أَني أَتقَمص أَكْوازا 

  من صبرِ جدودي 
 كائنَ الشالَّلو ترتالخ  

 المَألحل  
  ها أَنت اآلنَ تغيرت كَثريا 

 مالقاد رصالع تصقَمتو  
   وتناسيت الَّليلَ

 البالك باحنو  
ذَكِّرزالُ يَء ييال ش ين فيك  

 لَّةالت رغَي  
 وامأَع نم تالفائ احلُب١و  

  : سليم خمول . د 
 يف هذا الظَّالم أْيت احلُبي نأَي نم  

 رهذا اخلَد هرفي سخبٍ كانَ يغَي يف أَي  
 احلَمام فا ، رمباس كتأَيلَدي رو  

  مطَر فَاستسلَمت للْبرقِ روحي والـ
 ال كَالمالكَالمِ و فَةلى شلٌ عسع  

 ظَرين النرأْسري فَيسةٌ تظْرن يه  
 عام دعا بدابِ ، عامررِ السنا يف آخلْمح كُن  

 رلْقَما لونص لودوها الـمأَي ٢كُن  
  

  ــــــــــــــــــــــ

   .٤١ص . ـ هنالك دائما أمنية ١
   .١٩ ـ ١٨ص .اد السطوح ورخام األعماق  ـ رم٢
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٤٩١

٤٩١

  : مصطفى مراد 
  معذرةً قالَ دمي 

  لَم يبق لَدي سوى حلُمي 
  والورقِ اَألبيضِ 
 تأَةً جاعريا ام  

   ١لكن لَم تأْكُلْ من ثَدييها
  : السياب 

ث مزج بني الشطور ، استعمل الشاعر وزنا ممتزجا هو اخلفيف ، وسلك مسلكا غريبا، حي
  .، وجاء شطر على اخلفيف " فاعالتن " وشطر " مستفْعلُن " فجاء شطر 

  تلْك  أُمي ،  وإِنْ  أَجِئْها كَسيحا 
×<××<|×< × |×<××  

  نالتفاع /   لُنفْعتم  /  نالتفاع  
  الثما   أَزهارها   والـماَء   فيها   والترابا 

×<××|×< ××|×< ×× |×<××  
  نالتفاع /  نالتفاع /  نالتفاع / نالتفاع  

  ونافضا   بِـمقْلَيت   أَعشاشها   والغابا 
<×<×<|×<×|××< × |×××  

  لُنفْعتم /  لُنفْعتم / لُنفْعتسم /  فْعولُنم  
  ُء   يعبرنَ   السطوحا تلْك   أَطْيار  الغد  الزرقاُء  والغبرا

×<××|×< ×× |×< ×× |×<××  |×<××  
  نالتفاع /  نالتفاع /   نالتفاع / نالتفاع   /  نالتفاع  

  
  

  ــــــــــ
   .٦٥ص . ـ قال البحار املدهش ١
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٤٩٢

٤٩٢

  وافَا أَو   ينشرنَ  يف  بويبِ  الْجناحينِ   كَزهرٍ   يفَتح     اَألفْ
×<××<|×< ×|×< ××<< |××<|×<× |×××  

  نالتفاع /   لُنفْعتم / نالتفاع /   نالتفَع / لُنفْعتم /  فْعولُنم  
  ها  هنا  عند  الضحى كانَ  الِّلقاْء 

×<×× |×< ×× |×<×>  
  نالتفاع /   نالتالنْ  /   فاعفاع  

  ى  أَطْيافها   تكَسر   اَألطْيافَا وكانت   الشمس   عل
<×<×|×<<× |××< ×< |×< × |×××  

  لُنفْعتم /  لُنعتسم / لُنفْعتسم  /  لُنفْعتم /  فْعولُنم  
  وتسفَح   الضياْء  

<×<×<|×>  
   لُنفْعتفَعولْ / م  

ضالْخ روبالد لْكت شي  أَجوبأَم   فكَي   قأَطْرفيها و  م { ر{   
×<××< |×< × |×< ×× |×< ××< |×<×  

  نالتفاع  /   لُنفْعتم  / نالتفاع  /   نالتفاع  /  لُنفْعتم  
   ١اَألبوابا
×××  
فْعولُنم  

  :مسيح القاسم 
 يف  ثَـوان  ئيلَةض  يف  ثَـوان  

×<××<|×<× |×<××  
  نالتفاع /فْعتم  لُن /  نالتفاع  

  
  
  

  ــــــــــ
   .٦٥٦ص  .١ج /  ـ الديوان ١
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٤٩٣

٤٩٣

  }م { شق حوريس عتمةَ الـماِء والريحِ   
×<××<|×<×|×<××<|  

 نالتفاع / لُنفْعتم / نالتفَـ / فاع  
 ريانبِـالن الثُّـلوج جشو  

<××<|×<×|×××|  
 نالتع / لُنفْعتم /التفَع  ن  = فْعولُنم  

     ضانُ    الْكَرميمم { ر{   
<<××<|×<  

   نالتفْعِ / فَعتم  
  يا    رمضانِي  

×<<|××  
 لُن /  نالتفَع  

يف  ثَـوان  
×<××  

 نالتفاع  
   }م { وزغْردت سعفات  النخلِ   

<×<×<<|××|×<  
  لُنفْعتم /  نالتفاعِ/ فَع  

دمائيأَيبِـد  تجرض١  ت   
××<|×<×<<|××  
 نالت /  لُنفْعتم /  نالتفَع  

  : عرار / مصطفى وهيب التل 
 هظْرةَ النلْويا ح  

  ـــــــــــ
اعتراف لصبية البتويل إىل " وللشاعر مسيح القاسم  قصيدة أخرى كهذه  . ٢٦٤ص  .٢ج /  ـ األعمال الناجزة ١

   . ١٦٧ ـ ١٦٦ص  .١ج / ال الناجزة األعم" تانيوشكا 
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٤٩٤

٤٩٤

 هماحلال كتظْرن ةرم كَم  
هرلى غع تمأَص  

  سهما من السحرِ 
همائؤى النالر نلكو طاش  

  في فَجوة الصدرِ 
 همناع دبِي هلَقَّفَت١ت   
  : جريس دبيات 

  حني تبكي السماْء
  بكاْء ال يحلُّ ال

  إِنها دمعةٌ أَنزلَت دمعةً
  ٢واحلَكايا ابتداْء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ

   .١٩٤٢/ كانون الثاين  / ٨/  والقصيدة مؤرخة ١٦٥ص .عشيات وادي اليابس  ـ ١
   .٦٨ص . ـ رماديات ٢
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٤٩٥

٤٩٥

  القصيدة املتدفقة
التفعيلية اليت تتدفق معانيها وتفاعيلها هذا العنوان هو أنسب تسمية هلذا اللون من القصائد 

باسترسال دون توقف وهذا اللون خيتلف عن شعر التفعيلة العادي ذلك أنه ال يعتمد نظام 
من هذا النوع هذه القصيدة . الشطر أو نظام الشعر املرسل ، إمنا يعتمد نظام املقطع 

ا منها ، نظرا لتفردها للشاعر مسيح القاسم ، وتسمية القصيدة من اقتراحه ، وننقل قسم
  :ومتيزها وله غريها

  : مسيح القاسم 
  :إِذَنْ ، أَزرع احلَبق يف نواويسِ الْمومياءات ، وأَستعد لسهريت : قصيدة 

 }      مبِ الْفُؤوسِ أَكُفُّهشلى خع تردخ .  تردخ.    مهمزائع ردخت لَمو .   هِمرِجـال جِباه
رع   رابِيت ساْء . قالن حاملِ أَرالَّلي دربِب رفْتت لَما ... ودوا كَثريلـي  . وف بصعادوا الْختاسو

هكَذا ولدوا على شظَف الْحياة وأَولَدوا ما شاَءت الصحراُء في قَحط ومـا             . موت كَثريٍ   
وترتعش الْمغازِلُ في أَصابِعهِم مىت عادوا      . لرماحِ إِذا دعا نقْع     قاماتهم أَسلُ ا  . شاَء النماْء   

 ديساْء . بِصلى نارِ الْمع هِمتوطْرِ قَهبِع الَّلهيب شعتنيو ، هِممغَنائ نٍء ميبِش أَو.  
 مها ه . رِمالِ البيد نا. أَطَلُّوا م تابىن كمي الْيلٌ ففاض وهِهللا ز . قوررى صسالي بردتو

 نِييولَ الْهاجِسِ الكَوةً خرِجسراَء اُألفْقِ ، ملى أُفُقٍ ورِفَةً عشورِ ، مقاُء . الننيا . يا ع
صهيلك النبوِي وانعتقي بِصوت اِهللا رافعةً أَذانَ . عنقاَءنا انطَلقي على اَألرضني بِاسمِ اِهللا 

 تالس لْجِهاتًءا لوماْء . ضو ةيابس ربع ـِك يا عنقاَءنا هذا . عنقاُء . جامحةَ السناب
  . زمانك فَانهضي وصلي رِحاب اَألرضِ ـ من أَوتاد بيت الشعرِ صاعدةً ـ بِأَبراجِ السماْء

 مجوبونَ ا. ها هةَ يريبالغ هولِ . َألقاليمجالْم ةوهشبنيِ وحِ الْمالفَت ةشهبِد دينصاع .
 ماتالقَس عا ناصداُء نوروها السجومن عشت مهنيواحِ . أَعي اَألرف مشعونَ الودبي مها ه

 قيمتسالْم راطلى الصعو ميمِء الْحو١بِالض.  
  .تفي بِهذا القدر ، فالقصيدة طويلة جدا نك

  ــــــــــــــــ

   .١٥١ ـ ١٥٠ص . ـ  سأخرج من صوريت ذات يوم ١
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٤٩٦

٤٩٦

 نالتفْعتسيف شعر التفعيلة/ م  
ليست جديدة ، وقد مرت يف حبر الالحق ، وقد استعملتها الشاعرة " مستفْعالتن " تفعيلة 

استخدمت نازك :" صدد قال الدكتور علي يونس األستاذة نازك املالئكة ، ويف هذا ال
 + مقطع قصري +مقطع طويل + املالئكة وحدة عروضية مكونة من ـ مقطع طويل 

وهي وحدة ميكن اعتبارها تفعيلة جديدة   " -  - ب - - "  مقطع طويل +مقطع طويل 
 " نالتفْعتسوميكن اعتبارها اندماجا من تفعيلتني قدميتني " م "لُنفَع تقول نازك " .  فَعولُن

  " :جنمة الدم : " يف قصيدة بعنوان 
}ر مي الصف تمسكات ، ههجنَ ونز ههجو ب ديقَهالْح نائي ك/ قانَ غووم ، هدعبل د

الصحو لَيلٌ و / والرياحِ مِشرفَةَ الغينَ حبنا كاو/ حا الْعميقَه ض في دروبِ التالـمتاها
  . ١} نا الْجِراح تارت ثُريـاص/ ال حقيقَه بِـدنا عيونا ع/ ةً وراح ظَمطَرنا لَحأَ

واألقرب إىل االقناع أن نعد الوزن اجلديد مؤلفا من وحدة : " وقال يف مكان آخر  
ايف وميخائيل وهناك من اقتبس من قوله السابق وذكرشعرا للرص.  ٢" عروضية جديدة 

وقد لعبت هذه التفعيلة اجلديدة ، دورا { : نعيمة وذكر بعضا من قصيدة نازك وقال 
خاصا كما سنرى يف الشعر العريب من العصور التالية ، وخاصة يف الشعر الشعيب وشبه 

وهذا القول غري دقيق ، ألن  ، ٣} العامي يف القرون الوسطى ويف املوشحات األندلسية
  .ة التفعيلة قدمي

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .احلروف باللون األمحر هي بدايات التفاعيل  . ٨٥ص .  ـ النقد األديب وقضايا الشكل املوسيقي يف الشعر اجلديد ١
 ١٩٩٩ / ٦ / ٢٧" أخبار األدب " وقد كتبت ردا على كالم الدكتور علي يونس يف صحيفة  . ٨٩ص . م .  ـ ن ٢

، وقد رد علي الدكتور علي يونس يف نفس الصحيفة  " تفعيلة نازك اجلديدة عمرها سبعة قرون إن " وقلت  . ٢٨ص 
مل نطلع  " " ١٩٩٣موسيقى الشعر العريب ـ "  ، وقال بأنه استدرك قوله السابق يف كتابه ٢٩ص  . ١٩٩٩ / ٧ / ٢٥

  " . عليه 
   .١٢٧ ـ ١٢٦ص .  ـ كرمليات ٣
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٤٩٧

٤٩٧

  ملحق شعر التفعيلة
ملؤلفه " ١اجلامع يف العروض والقوايف " يت سترد هنا مأخوذة من كتاب مجيع النصوص ال

، ننقلها كما وردت يف مصدرها }  هـ ٣٤٢ت { أيب احلسن أمحد بن حممد العروضي 
  . ، مث نغري الترتيب 

 " داميا ونالد تاِإلكْرامِ ما دامعامِ واِإلنلِ وأَبا الفَض تحبرِ صيباحِ الْخبِص ال زِلْت رهالد
سعد الْجِد في الْمجد فَقَد صارت اَأليام أَعيادا لَنا بِك فَاعمرها وكُن ذا نِية في فعالِ الْخيرِ 

الدهرِ ال تبخلْ بِما لَيس يبقى فَكُنِ الْمشكور تلْق الَّذي فيه جمالٌ واغْتنِم باقي الْحمد على 
 دسونغري الترتيب "  ت:  

  بِصباحِ الْخيرِ صـبحت أَبـا الْــ        
ــدهر ال       ــدنيا ودام ال ــت ال دام  

ــا             ــادا لَن ــام أَعي اَألي تــار   ص
  في فعـالِ الْخيـرِ ال تبخـلْ بِمـا         

         ــنِم اغْتــالٌ و ــه جم ــق الَّذيفي   ـ
  

   واِإلنعـامِ واِإلكْـرامِ مـا       ـفَضلِ  }م { 
         فَقَـد ـدجي الْمف الْجِد دعس زِلْت  

       ــة ذا نِي ــن ـِك فَاعمرهــا وكُ ــ   ب
  لَيس يبقى فَكُـنِ الْمـشكور تلْــ           

       دـسر تهلـى الـدع دمالْح يبـاق  
  .فهذه مخسة أبيات من الرمل ، وميكن ترتيبه تفعيليا 

  : أخذ نصا آخر ون
أَطالَ اُهللا عمر السيد الغمرِ وأَحياه طَويالً في سرورٍ دائمٍ قَد كانَ للسادة في اَألفْضالِ " 

والْمعروف نِيات وفيهِم يعرف السؤدد محضا لَيس يثْنيهِم عنِ اِإلعطاِء عذْلُ الْعاذلِ 
كانَ الَّالحي لَه الَّذي قَد ن الْجودفَلْ عغاسِ ال تبيا أَبا الع ظُرفَان ةلى اُألمسادوا ع فيما بِه م

 مهنم ررامِ الغبِالك داسِ فَاقْتي النرى فال ت تكادو تباد قَد هنا مسوميونَ رحنا يآباؤ
 ددؤظَ بِالسحت. "  

  : من اهلزج ال روي هلا ، ونرتب تفعيليا هذه تسعة أبيات 
  أَطالَ اُهللا عمر السيد الغمرِ " 

  ـــــــــ
  " .آباؤك " كسر للوزن ولعل األصل " آباؤنا " يف قوله  . ٢٢٤ ـ ٢٢١ص .النصوص يف الكتاب من صفحة  ـ ١
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٤٩٨

٤٩٨

  وأَحياه طَويالً في سرورٍ دائمٍ 
  فْضالِ والْمعروف نِيات قَد كانَ للسادة في اَأل

  وفيهِم يعرف السؤدد محضا 
 ملِ الَّالحي لَهذْلُ العاذطاِء عنِ اِإلعع ثْنيهِمي سلَي  

 ةلى اُألمسادوا ع فيما بِه  
 ن الْجودفَلْ عغاسِ ال تبيا أَبا الع ظُرفَان  

   رسوما منه قَد بادت الَّذي قَد كانَ آباؤنا يحيونَ
  وكادت ال ترى في الناسِ 

 مهنم ررامِ الغبِالك دفَاقْت  
 ددؤظَ بِالسحت "  

  :وإِىل النص الثالث 
 "ظُلْمٍ و نمِ مالظَّال بِككات نم لْقاهما ن كفْترع رِكمي عاُهللا ف دم كإِلَي تبكَت فَلَم واندع

تحفَلْ بِما قُلْنا وعاودنا فَلَم ترفَع بِنا رأْسا فَما هذا الَّذي تفْعلُه مستحِسنا ذلك ما ينهاك ما 
ا لَنا العذْر عندك من ود لَنا يزداد بِاَأليامِ تأْكيدا ولَو شئْنا لَقابلْناك حتى نبلُغَ الغايةَ مبسوطً

  " .وال نخشى مالما في الَّذي كُنا فَعلْناه َألنا لَم نرِد شطَطَا 
  : هذه تسعة أبيات من جمزوء الوافر ، ونغري الترتيب 

 " رِكمي عاُهللا ف دم كإِلَي تبكَت  
 لْقاهما ن كفْترع  

  وعدوان من كاتبِك الظَّالمِ من ظُلْمٍ 
  فَلَم تحفَلْ بِما قُلْنا وعاودنا فَلَم ترفَع بِنا رأْسا 

 لُهفْعفَما هذا الَّذي ت  
  مستحِسنا ذلك ما ينهاك ما عندك من ود لَنا 

  يزداد بِاَأليامِ تأْكيدا 
 لْناكئْنا لَقابش لَوو  
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٤٩٩

٤٩٩

  مبسوطًا لَنا العذْرحتى نبلُغَ الغايةَ 
 لْناها فَعي الَّذي كُنا فالمشى مخال نو  

  " َألنا لَم نرِد شطَطَا 
  : ومما جاَء لَه روِي 

 "ح موالي هتيمح نمم مى الْجِسرىأَما تتلَ أَنقى بِها الَّليشا يجومعى نري بات قَد ت 
هتدأَفْركُنا وروري بِها ظَالميا س  تح تجافَيت مفَل وِدادو لَةصىذا وت لْقبِي الْخ تمأَش 

عجلي رصوا فَإِنْ لطُرتنننِي ما مأْتنه لْ بِودادخت لَمو  فيما ت تدجا ورورس لَيع بِه
   ". تفَعلْ

غري مقروءة يف األصل لكن رجحنا أا هي " تخلْ " ، كلمة هذه سبعة أبيات من اتث 
  :، ونرتب عموديا 

  ــن مم مــس ــرى الْجِ ــا ت   أَم
ــا    جومــى ن ــات يرع ــد ب   قَ
ــروري    ــا سـ ــه يـ   أَفْردتـ
  وِدادو ـــــــــلَةصذا و  
ــرا   ــق طُ ــي الْخلْ ــمت بِ أَش  

      ــوداد ــلْ بِـ ــم تخـ   ولَـ
  ــرور ــي سـ ــه علَـ   ا بِـ

  

ح مــو ــه الْيـ ــىحميتـ    تـ
ــلَ أَنــ  ــا الَّلي ــشقى بِه يت    
ــا وكُنـــ  ــا ظَالمـ     ت بِهـ

ح ــت ــم تجافَيـ ــىفَلـ     تـ
    تفَـــإِنْ لوصـــلي رجعـــ
ـ  ــا مننــ ــأْتنِي مـ      تهنـ
  توجـــدت فيمـــا فَعلْـــ

  : وهناك القوايف الداخلية يف النص وهذا نص 
جديد يا أَبا احلُسينِ الْواجِبِ أَنْ تأْتينا أَمسِ إِىل منزِلنا الْبقاك لَقَد كانَ من حفظَك اُهللا وأَ
 عن عهد مشغولٌ بِعذْرٍ واضحٍ كَالك لْعهد وما مثلُك من ضيع عهدا وغَفَالْزائرا لنحدثَ 

  " كتابِ الْيعت يف حياطَة اُهللا وما رأَيتين ضالْب
اَلواجِب ، اَلـجديد ، اَلعهد ، غَفَلْ ، اَلـحياطَة ، " القوايف يف النص هي الالم يف 

  . ، فهذه ستة أبيات من جمزوء الرجز ، وزيادة  تفعيلة ، وميكن كتابته تفعيليا " اَلكتابِ 
  :وهذا نص آخر 
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٥٠٠

٥٠٠

 "ييف الب هترا زإِم راهيمأَقُلْ ِإلب ت لَو حاقغوالً أَبا إِسشارِ ميف الد هجِئْت قْضي وت تكُن
   " .واسبك العالَم طُرا وقَلَ

  :هذه ثالثة أبيات من جمزوء الرمل حمذوف الضرب، ونغري الترتيب 
ــا                إِم ــراهيم ــلْ ِإلب قُ

جِئْته في الــدارِ مـشغو             
  ضي سـبك الْعـا     كُنت تقْ 

  

  ك
  }م { 
  }م { 

              أَو ــت ــه يف البيـ زرتـ
                 ــو ــحاق لَ ــا إِس الً أَب

  لَـــم طُـــرا وقَلَـــوا  
 ، حني مضى عنك ثُم ولَّى   بقَد راعك الشيب إِذْ بدا في عارِضك النضرِ ، والشبا" 

نع دصعاو وانالغ ضابوكها خأْنش ةيحلأْسٍ ور بيش اكعد حني ، ك قْبِ برى بِعت ،
ك ، بورة ، على واضحٍ فَفي الْجبنيِ الَّذي أَجابوالنصولِ نضوا من بعد حسنِ السوا وسا

، لَم يخطئوا في الَّذي أَتوه حني رأَوا أَنه  بواأَهلُ ود الصبا من أَجله وهم فيه قَد أَصا
   " .بصوا

  :هذه سبعة أبيات من خملع البسيط وهلا روي 
  قَد راعـك الـشيب إِذْ بـدا فـي          
ــى  ــك ثُــم ولَّ نــضى ع م حــني  
ــيب رأْسٍ     ش ــاك عد ــني   ك ح
ــضوا   ــصولِ ن ــبِ الن ــرى بِعقْ ت  

ــى  ــي  رة علـ ــحٍ فَفـ   واضـ
  ــن ــصبا مـ ــلُ ود الـ   ك أَهـ
 هــوــذي أَت ــوا فــي الَّ   لَــم يخطئ

  

   بابــش ــضرِ ، وال الن ــك عارِض  
ــابو      ــوان ع الْغ ــك نع ــد صو  
  ــضاب ــأْنها خـ ــة شـ   ولحيـ
  من بعـد حـسنِ الـسوا وسـابو         

ــابو (....)  ــذي أَج ــبنيِ الَّ ١الْج   
و ــه لأَصــابواأَج ــد ــه قَ ــم في ه  

 ــواب ــه صـ ــني رأَوا أَنـ   حـ
وال يقف األمر عند هذا احلد ، فهناك نصوص من مصادر أخرى لكن امللفت للنظر أن 

  . األسالف فطنوا إىل كل هذا وسبقونا بألف سنة ، حىت العامة فيهم عرفوا هذا ومارسوه 
  

  ـــــــــــ
  .ألصل نقص  يف ا" اجلَبنيِ "  ـ قبل كلمة ١
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٥٠١

٥٠١

  : أورد الشيخ جالل احلنفي نصوصا يف باب االستمرارية الرجزية ، وقال يف بداية حديثه 
إن استمرارية التفاعيل الرجزية تساعد على استعماهلا يف رجز منثور طويل املدى متصل " 

وهذا رأي يستوقف ، فقد عده منثورا ، . ١" احللقات دون أن يكون شيء من ذلك شعرا 
أي " أَبياتا " عده شعرا واملعري يسميه "  اجلامع يف العروض والقوايف "ولكن صاحب 

وقال الشيخ . موجودة " الوزن " شعرا ، وابن دريد أيضا ، والسبب أن القاعدة األساسية 
منوذجا هلذا النمط من " الصاهل والشاحج " وقد أورد املعري يف { : جالل احلنفي 

ومن ذلك األبيات " ة والتدفق ، وقد قدم لذلك بقوله التفاعيل الرجزية ذات االستمراري
ـ أَكْرمك اُهللا وأَبقاك أَما كانَ من اَألجملِ أَنْ تأْتينا اليوم إِىل :اجلارية على ألسنة العامة 

عيض نم ثلُكالَِّء فَما ماَألخ رييا خ ، ا بكدهثَ عدحن كَينا اخلايل لزِلنغَفَلْم ا أَوق٢" ح 
  :هذا النص يشبه نصا مما نقلنا ، وقد علق الشيخ جالل احلنفي على املعري 

ولعله مسى ذلك أبياتا على وجه التسامح ، ويبدو أن ذلك النمط من الكالم كان يعد " 
   .٣" من شعر العامة أيامئذ 

واخترع ابن :  ما نصه "معيار النظار " ويف { : نتابع مع الشيخ جالل احلنفي حيث قال 
رب أَخٍ كُنت به :  " دريد من الرجز وزنا جعل يف آخر كل ستة عشر جزءا قافية وهو 

 هنحولُ عال يو دالو ريغي هدهال أَعو دي بالونكًا مسمت هتبحرى صكَفِّي بع دبِطًا ، أَشتغم
سروحي ج ما ما ضدأَنْ .. دي أَب تيصعتفَاس دما أَفْس حلأَنْ أُص تمفَر به رهالد قَلَبفَان

  ... يأْتي طَوعا فَتأَنيت أُرجيه فَلَما بلَغَ يف الغي إِباًء ومضى مرتكبا غَسلْت إِذْ ذاك يدي 
ذا لَج بك اَألمر الَّذي تطْلُبه فَخلِّ عنه وتأَي غَيره وال تلج منه ولَم آمن على ما فات منه فَإِ

 دلَ الفَنأَهو يجانِبِ الغا وبعت لْقت فيه...  
  

  ـــــــــــ
   .٧٥٥ص . ـ العروض ١
امش الصفحة جاء  أبياتا ، ويف ه٦٩٨ص .الصاهل والشاحج / وقد ورد النص يف  . ٧٥٦ص .  ـ  ن م ٣ + ٢

 نقال عن ابن خلكان منسوبا ١١١ ـ ١١٠ص .مثرات األوراق / النص متصال ، وكذلك نقله ابن حجة احلموي يف 
  .بنت الشاطئ ، حمققة رسالة الصاهل والشاحج إىل ذلك . وقد أشارت د . إىل املعري يف أحد تآليفه 
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٥٠٢

٥٠٢

ئبة فاجأَك الدهر ا فَالصبر أَوىل بذَوي الُّلب وأَحلى م فَقَلَّ من صابر ما واصبِر على نا
 ديف الغ أَو هموا يف يجلْقى فَريإِالَّ س به رهالد أَه١" فاج .   

  :ومن الطريف ،ما قالته نازك املالئكة حول الزيادة يف عدد التفاعيل
عاصرون وتناولوا احلرية اليت أباحها هلم الشعر احلر فخرجوا على قانون األذن وجاء امل" 

العربية ، ونظموا أشطرا ذات مخس تفعيالت ، وكان ينبغي هلم ، إذ ذاك ، أن يتوقفوا 
ويدرسوا هذه املسألة ويقرروا مدى جناحها ، فلماذا مل يكتب العرب شعرا مخاسي 

صوص هنا تناقض قول األستاذة نازك ، فقد عرف والن. ٢" التفعيالت على االطالق 
العرب كل هذا وما رسوه ، أما إن قصدت قصائد عمودية ذات مخس تفاعيل يف الشطر ، 
فهي على حق ، رغم ما مر معنا يف تكملة املتدارك وشوارد العرب ، ووجود أشطر من 

  .مخس وست تفاعيل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

مث قال يف " جعلها أربعة أبيات " تفعيلة " فهذه أربعة وستون جزءا : " وعقب الشيخ  . ٧٥٦ص . ض  ـ العرو١
ومن أمثلة هذه :  " حتامل صاحب ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب ، على قائل هذا فقال : " هامش الصفحة 

  :ه اإلعجاز قول بعضهم احملاولة املزرية بقدر الشعر ما أنشده القاضي أبو بكر الباقالين يف كتاب
ــا  ــه مغتبطًـ ــت بِـ   رب أَخٍ كُنـ

  

   هتبــح ــرى ص ــي بِع ــد كَفِّ أَش  
  " .، إنتهى قول صاحب امليزان وهو متجن فيه " ولكن هذا الناعق مل جيد من يتابعه ألن األذن ال ترتاح إىل صنيعه 

   .١٠٢ص . ـ قضايا الشعر املعاصر ٢
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  البند
منط من : " شعر التفعيلة املعاصر ، ويعرفه الشيخ جالل احلنفي بأنه وهو فن سابق على 

هلو احلديث والنثر الفين املطعم بتفاعيل معينة مرسلة على غري التزام بقافية أو أشطر شعرية 
  . ١" ، وال مقدار له يضبط حدوده وأطرافه 
  : وتعرفه األستاذة نازك املالئكة عروضيا 

ن القاعدة العروضية للبند هي أنه شعر حر تتنـوع أطـوال            من ذلك كله ، يبدو يل ، أ       "
ويـذكر الـشيخ    ٢" اتلب مستعمال منها الرمل واهلزج معا       " أشطره وترتكز إىل دائرة     

 احلاشية  ١٧للدكتور حممد مهدي البصري ص      " عصر القرآن   " جاء يف   { : جالل احلنفي   
اق يف القرن احلـادي عـشر   وقد قلد ابن معتوق املوسوي ـ أحد شعراء العر " ما نصه 

وقُرآنا فَرقْناه لتقْـرأَه علـى      " للهجرة هذه اآلية بنوع من الكالم مساه بندا ، أما اآلية فهي           
ونعتقد أن يف ما ذكرنا من النـصوص مـا يـسمح           . ٣}الناسِ على مكْث ونزلْناه تنزيالَ      

نوعا من تقليد ايقاع آيات القرآن فهنـاك        باطالق اسم البند عليها ، ونعتقد أن البند كان          
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بين آدم أَالَّ تعبدوا الشيطانَ إِنه لَكُم عدو مبني             : " سوى اآلية اليت مرت     

هنا سبع تفاعيل مفاعيلُن والثامنة فاعالتن وهذه التفاعيل من دائرة اتلب اليت خيـرج              . ٤"
ـِدات سائحات  ثيبات        " وهناك غريها   . د منها   البن مسلمات مؤمنات قانِتات تائبات عاب

هنا سبع تفاعيل ـ فاعالتن والثامنة مفاعيلُن ـ ومن دائرة اتلب ، لذا فإننا   . ٥"وأَبكارا 
 النصوص الـيت    نرى أن البند تأثر بآيات القرآن وحاكى ايقاعها وال يوجد ما مينع اعتبار            

:       ذكرنا يف البداية خاصة ما ليس لـه روي ،من البند ، ويقول الشيخ جـالل احلنفـي                  
  . ٦" نعتقد أن معظم البحور ميكن أن يتكون منها البند " 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩ص . ـ العروض ١
   .١٧٥ص . ـ قضايا الشعر املعاصر ٢
  .اإلسراء  / ١٠٦ /واالية  . ١٥٠ص . ـ العروض ٣
  .يس  / ٦٠ ـ اية  ٤
  .التحرمي  / ٥ ـ اية ٥
   .١٤٩ص . ـ العروض ٦
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٥٠٤

والبند يكتب بطريقة النثر العادي لكنه موزون ، وهذا مثال عليه تقدم له األستاذة الشاعرة               
  :نازك املالئكة بالقول 

  : العفوية وهذا منوذج من بند ابن اخللفة وهو أشهر البنود وأحسبه أظرفها وأحفلها ب{ 
 ، وقَد يعذَر ال يعذَلُ من فيه غَراما وجوى مات، فَذا تأَهلْ تعلَم أَم ال أَنَّ للْحب لَذاذا" 

فَكَم ، قاالتالْم خاريفمِ زالَّلو نم كنع عفَد ، بابِ الكَماالتأَر بذْهم احلُب ذَّبه قَد 
صه فَما بالُك أَصبحت غَليظَ الطَّبعِ ال تظْهِر .  يف مسلَك اآلدابِ والفَضلِ رشيدا بليدا ، فَغدا

شوقًا ، ال وال تعرِف توقًا ، ال وال شمت بلَحظَيك سنا البرقِ الَّلموعي الَّذي أَومض من جانِبِ 
  . ١" د عرس يف سفْحِ رىب البان أَطْاللِ خليط عنك قَد بانَ ، وقَ

وهنا يصح القول إن البند هو الشكل األول لشعر التفعيلة، والبند كما يظهر من النصوص اليت 
  :ذكرنا يعود إىل ألف سنة ، وهذا بند كما تعرف األستاذة الشاعرة نازك املالئكة البند 

اه طَويالً يف سرورٍ دائمٍ قَد كانَ للسادة يف اَألفْضالِ أَطالَ اُهللا عمر السيد الغمرِ وأَحي" 
 ملِ الَّالحي لَهذْلُ العاذطاِء عنِ اِإلعع ثنيهِمي سا لَيضحم ددؤالس فرعي فيهِمو اتنِي روفعالْمو

اسِ ال تبيا أَبا الع ظُرفَان ةلى اُألمسادوا ع يونَ فيما بِهحنا يكانَ آباؤ الَّذي قَد ن اجلودفَلْ عغ
 ددؤظَ بِالسحت مهنم ررامِ الغبِالك داسِ فَاقْترى يف النال ت تكادو تباد قَد هنا مسوم٢" ر .  

بشرط وهو ملتزم " مفاعيلُن " هذا النص نقلناه وأعدنا نقله وهو مكون من ست وثالثني تفعيلة 
  . البند ، رغم اختالف اخلامتة من جهة الوزن 

فإذا مل ميثل للبند ذا النص فبماذا ميثل ، وهذا يعترب مع غريه من شعر التفعيلة ، لذا فإن البند 
سابق يف الزمن ، وهو الشكل األول لشعر التفعيلة قبل أن يعرف القرن العشرون شعر التفعيلة 

  .عدة اليت سار عليها هو القرآن الكرمي بألف سنة ، ومصدره األول والقا
  

  انتهى البند والتفعيلة يليهما الزجل وتوابعه 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

وقد ألف الشعراء الذين ينظمون البند : " وقد قالت قبل إيراد النص  . ١٧٠ ـ  ١٦٩ص . ـ قضايا الشعر املعاصر  ١
  .حني ننظر إليه وكأنه نثر اعتيادي أن يكتبوه كما يكتبون النثر حبيث يبدو لنا 

   . ٢٢٢ ـ ٢٢١ص . ـ اجلامع يف العروض والقوايف ٢
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  الزجل
  :مقدمة 

يتفق مجيع من طرقوا موضوع الزجل وفنونه أن موطنه األصلي هو األندلس ، وأن مبتكر               
 ، ١" أبو بكر ابن قزمان األكرب عـم الزجـال   " هذا الفن هو ابن قزمان األصغر ، فهناك        

، ومل يفصل القول يف كيفيـة        ٢ هـ   ٥٥٥/ تويف يف التاسع والعشرين من رمضان       الذي  
البداية غالبية من كتبوا فـي هذا املضمار ، وقد وقفنا على ما يشري بوضوح إىل سـبب                 

وذكر الـحجاري أنه كان يف أول أمـره مـشتغال          : " التوجه إىل الزجل والبداية األوىل      
، فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره ، كابن خفاجـة            " يقصد ابن قزمان  " بالنظم املعرب   

وغريه ، فعمد إىل طريقة ال يـمازجه فيها أحد منهم ، فصار إمام أهل الزجـل املنظـوم                  
، النص املقتبس هنا يشري بوضوح إىل أن سبب توجه ابـن             ٣" بكالم عامة أهل األندلس     

، وليس ألنه مبدع أكثـر      قزمان إىل هذه الطريقة كان لعجزه عن مـجاراة شعراء عصره           
إننا مل نـورد هـذا      : منهم ، هلذا السبب وألسباب سنفصلها يف الصفحات التالية نقول           

باعتبار أن فيه اضافة جديدة على ما سبق ، بل العكس هو الـصحيح ،               " الزجل  " الباب    
ي فقد أدرجنا املوضوع الثبات الـحقيقة الدامغة اليت يرفض الزجالون االعتراف ا ؛ وه            

أن أوزان الزجل مجيعها ليست سوى أوزان العروض اخلليلي ، والفرق الوحيد هو عـدم               
تقيد الزجل بقانون العروض اخلليلي ؛ حيث يقدمون ويؤخرون يف املقـاطع الـصوتية ،               

، " فـاعلُن  " فلو أخذنا . وذلك بسبب اللهجة العامـية واتباع النغم والـمقاطع الكمية      
تظل ثالثة مقـاطع ، ولـو       " فاعالنْ  "  ، وإذا زدنا عليها ساكنا       فهي عندهم ثالثة مقاطع   

، أما عنـدهم    " فاعلُن  " فإا تظل عروضيا يف دائرة      " فَعلُن  " املقطوعة  " فاعلُن  " أخذنا  
الْوفـائي  " وباالمكان التأكد من هذا األمـر بـالنظر إىل حبـري            . فليس األمر كذلك    

  فهما عروضيا من البسيط اخلليلي ، ومعروف أن للبسيط ثالثـة          الزجليني ،   " والْمتوازي  
  ــــــــــــــــــــــــ

ومن  أملع الشخصيات يف هذه الفترة أبو بكر حممد بن عيسى بن عبد امللك بن عيـسى  : " قال  : ١٣٤ص . ـ   فن التوشيح  ١
  ". بن قزمان األصغر إمام الزجالني باألندلس 

   . ١٣٥ص .م .  ـ ن ٢
   .١٣٥ص .فن التوشيح /  ـ ونقل مصطفى عوض الكرمي نفس الكالم يف ١٥٥ص  .١ج /   املغرب يف حلى املغرب  ـ ٣
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٥٠٦

" فاعلُن " أشكال يف التام، وهي الصحيح واملخبون واملقطوع ، أما األصل الذي ضربه 
والثاين املقطوع مستعمل عروضيا ، وهو " اَلْمتوازي " فهو شبه مهجور ، وهو عندهم 

ندهم الْوفائي والثالث ذو الضرب املخبون مستعمل عروضيا ، ومن ناحية املقاطع ع
تتألفان من ثالثة " فاعلُن " و " فَعلُن " عندهم ، ألن " املتوازي " وعددها فهو يساوي 

كُن على " مقاطع ، وهنا أشري إىل أنين استمعت إىل قصيدة أداها منشد ، وهي قصيدة 
الد نذَرٍ ميا حاليت قاهلا ساكت الرببري لعمر بن عبد العزيز ، واليت مطلعها " ن :  

        روالـس هـدنع ـنم زِلَتمِ الَّذي أُنبِس  
  

 ــر مــا ع ــد ي عــا ب ِهللا أَم ــد مالْحو  
هذه القصيدة وزنـها البسيط خمبون العروض والضرب ، لكن املنشد أداها صحيحة 

خمبونة يـمط اللفظ ليقف على " فاعلُن " يف احلشو إذا جاءت العروض والضرب ، وحىت 
 " لُنفكان انشاده هكذا " فاع:  

 هدنع نم زِلَتمِ الَّذي أُنبِسرووالس  /    روالس  
  عمر    /  عومروالْحمد ِهللا أَما بعد يا 

 تإِنْ كُنالمعما تي وأْتما ت تاذَر   /  لَمعت– ذَرت   
   الْحذَر –حذَرٍ    / الْحاذَرقَد ينفَع حاذَرٍ فَكُن على 

وعلى هذا املنوال أدى القصيدة كلها ، وبطريقة أهل الزجل مل يـختلف شيء ألن        
 " لُنو " فاع " لُننفس عدد املقاطع ، والوزن هو املتوازي الزجلي ، لكن عروضيا، " فَع
قصيدة خمبونة واألداء على الضرب الصحيح ، أما مط املقاطع واحلروف يف الفصحى فهو ال

وهو حلن الزجل ابن األندلس ) يف غري الضرب ، والعروض حال التصريع ( مستقبح 
أساسا ، وجاء يف عصر ضعف فيه شأن العربية الفصحى وبدأت العامية تتسلل إىل الشعر 

  .ئر الفنون املستحدثة وسا ١والغناء ابتداء من املوشح 
  ــــــــــــــــــــــــــ

أن الزجل سبق املوشح "  رأي الدكتور إحسان عباس ٤٦ ـ  ٤٤ص .املوشحات األندلسية /  ـ نقل سليم احللو يف  ١
، ويرى ابن خلدون عكـس هـذا وهـو أن    "لكن تدوين الزجل تأخر عن تدوين املوشح   " وسائر الفنون يف األندلس     

   : ٤٩ص .املوشحات واألزجال / أما الدكتور مصطفى عوض الكرمي فيقول يف كتابه . على الزجل املوشح سابق 
وال يعدو الزجل  أن يكون سابـقا للموشحات ممهدا لظهورها أو الحقا ا ، ناجتا عنها ، أو توأما هلا نشأ وإياهـا                       { 

  =} من أصل واحد 
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٥٠٧

٥٠٧

  هل نشأ الزجل من عدم ؟؟؟؟
 يف البحث عن أصول هذه األحلان والترمن والتطريب ، من أين هذا السؤال رمبا يفيدنا

حنن منيل إىل أن . مصدرها ؟، وهل هي بنت عصر ابن قزمان ، أم سابقة عليه ؟؟ 
ألـحان الزجل قامت على أساس موجود وسابق على عصرها ، وينقل اهلاشـمي عن 

ال ألنه يلتذ به ، وال  الصوت ، ومسي زج–الزجل يف اللغة : " احملبـي يف خالصة األثر 
يفهم مقاطيع أوزانه ولزوم قوافيه حىت يغىن ويصوت ، ولـما كان هذا الفن من وضع 
العامة ، اتبعوا فيه النغم ، دون مراعاة الوزن ، ورمبا نظموا يف سائر البحور الستة عشر ، 

الترمن  وااللتذاذ بالصوت و١" لكن بلغتهم العامية ، ويسمون ذلك الشعر الزجلي 
  : والتطريب موجودة قبل عصر ابن قزمان ، وعرفه الثعاليب 

  . ٢رفع الصوت عند الطرب : الزجل 
خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة ، يسمونه التغبري يشغلون به عن : " يروي الشافعي 

 قوم يغربون بذكر اهللا ، بدعاء: املغربة : "  غَبر –مادة : وفـي اللسان  . ٣" القرآن 
  : وتضرع ، كما قال 
هــر بغالْم كــاد   عب

  

   هـرفغنا الْملَيع شر  
وقد مسوا ما يطَربون فيه من الشعر فـي ذكـر اهللا تغـبريا ، كـأم إذا                 : قال األزهري   

تناشدوه باألحلان طربوا فرقصوا وأرهجوا ، فسموا مغربة لـهذا املعـىن ، وروينـا عـن       
  أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبري ليصدوا عن ذكـر اهللا ،          : ه أنه قال    الشافعي رضي اهللا عن   

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقائلون بسبق الزجل للموشحات ، يؤيدون قوهلم بأن اخلرجة العامية ما هي يف الواقع إال قطعة زجلية ، ولــما               { =
 أن الزجل بصورة ما سابق للموشحات ، وهم يقولـون           كانت املوشحات األوىل تقوم عليها ، كان من املفهوم بداهة         

أيضا إن صح  أن املوشحات تقليد أعجمي ، فمن الـمحتمل أن تكون الـمحاوالت األوىل لتقليد ذلك الشعر قامت                   
ألم أكثـر لصوقا باألصل من الوشاحني الذين احنصر عملهم يف تنقيح آثار الزجالني من ) الزجالـني  ( على يد العامة    

  .} يف اخلرجات فقط ) لغة الزجل ( عجمة وجعلها باللغة الفصحى وحصر  العامية ال
  ـــــــــــــــــــــ

   .١٤٨ص .  ـ  ميزان الذهب ١
   .٢١٤ ـ   فقه اللغة  ، للثعاليب ، ص ٢
  .من أقوال الشافعي :  ـ باب ١٥٥ص .  ـ ديوان اإلمام الشافعي ٢
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٥٠٨

٥٠٨

ألحلان والتطريب ، بدون مرافقة اآللة ، إمنا بالصوت وما يعنينا هنا ، ا" . وقراءة القرآن 
وهو نفسه الزجل ، ووجود التزجيل قبل عصر ابن قزمان بقرون ، فالشافعي عاش يف 

. القرن الثاين اهلجري ، وابن قزمان يف القرن السادس اهلجري ، كذلك املد واالحلاق 
واللني وإحلاق النون ، كثر يف القرآن ختم الفواصل حبروف املد : " يقول السيوطي 

إم إذا ترمنوا يلحقون : وحكمته وجود التمكن مع التطريب بذلك ، كما قال سيبويه 
  .١" األلف والياء والنون ، ألم أرادوا مد الصوت ، ويتركون ذلك إذا مل يترمنوا 
ن صراطَ الَّذي" ومن منا مل يسمع الشيخ املرحوم عبد الباسط  عبد الصمد ، يف قراءته 

. ومد الصوت بالواو  / ٧آية / سورة الفاحتة " أَنعمت علَيهِمو غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِمو 
وسيبويه تلميذ اخلليل ، إذا التطريب والترمن واملد واالحلاق كلها أمور موجودة قبل ابن 

الشيء قزمان بقرون أربعة ، أضف إىل ذلك أوزان العروض وأحلاا ، فماذا يتبقى ؟؟، 
إنه هرب من الفصحى .  فعله ابن قزمان وهذا ما. سوى األداء باللهجة العامـية فقط 

لعجزه عن جماراة فحول عصره ، إىل اللهجة العامية ، وأمر طبيعي أن ال يزاحـمه أحد 
فيها ألنـها ليست جمال سباق ومزامحة ، فالسباق هناك ، ميدانه الفصحى ، ولذا ال جند 

فكل ما عندهم هو أداء األوزان العروضية بكلمات عامية على . نا جديدا عند الزجالني وز
أحلان األوزان ، بل جند أن الزجل قصر عن بلوغ مجيع أوزان العروض ، ويصبح القول   

جمرد خدعة ووهم ال يـمت إىل احلقيقة بصلة ، " صاحب األلف وزن ليس بزجال " 
  .فليس لدى الزجال أوزان خارج العروض 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
   .٤٢ص  .١ج . ـ   معترك األقران يف إعجاز القرآن  ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٥٠٩

٥٠٩

  أحلان الزجل
  

ومن أوزانه      " صاحب األلف وزن ليس بزجال " الزجل أنواع كثرية حىت قيل : قيل 
فْعلُن فَعلُن مست" ومنه  " مستفْعلُن فَعلُن فَعلُن " ومنه " مستفْعلُن مستفْعلُن مستفْعلْ " 

 وأهل هذا الرأي مييلون إىل استقاللية الزجل ، يف أوزان خاصة ، وال نراه ١" فَعالنْ 
والثاين " مفْعولُن = مستفْعلْ " كذلك ، فالوزن األول هو السريع العروضي املكشوف 

أما القول  . ٢" لُن مستفْعلُن فاعلُن فاع" والثالث مها وزن املقبول ، الذي ذكره حازم 
الزجل يف " الصائب يف الزجل فهو ما نقله الـهامشي عن الـمحيب فـي خالصة األثر 

 ومسي زجال ألنه يلتذ به ، وملا كان هذا الفن من وضع العامة ، اتبعوا – الصوت –اللغة 
م فيه النغم دون مراعاة للوزن ، وربـما نظموا يف سائر البحور الستة عشر ، لكن بلغته

وهذا القول دقيق إىل أقصى حد يف أن الزجل .  ٣" العامـية ويسمون ذلك الشعر الزجلي 
واألحلان ، أي التطريب ، " اتبعوا فيه النغم " على أوزان حبور اخلليل ، وألنه عامي اللهجة 

عين اَلْ" مثال " مستفْعلُن " وعدم مراعاة الوزن ، ألن املقاطع تقدم وتؤخر يف الزجل ، ففي 
هي الـمقطع القصري ، ويف األغلب تبقى مكاا ، ولكنها كمقطع قصري تتقدم أو " 

تتأخر وفق إنشاد الزجال ، وسنطبق هذا على األوزان الزجلية ، ألن ما حيكمها على حد 
قوهلم هو عدد املقاطع ، لذلك إن قصرنا الطويل أو أطلنا القصري لن يتغري شيء ألنه سيظل 

  .  فكالمها مقطع يوم  وبني  َءيعين أن ال فرق بني اهلمزة  مقطعا ، وهذا 
للشاعر سعود األسدي ، " أغانـي من اجلليل" إعتمدنا يف األوزان الزجلية على كتاب 
" الزجل ، تارخيه ، أدبه ، أعالمه قدميا وحديثا " الذي يعتمد أساسا  ومرجعا له كتاب 

  ري الياس وهيبة ، ويصرح األستاذ الشاعر لصاحبه من"  يف لبنان ١٩٥٢الـمطبوع سنة 
  

  ـــــــــــــ
   . ١٣٦ص . ـ املفصل ١
  } لَما درى أَنين هائم // أَقْصر عن لَومي الَّالئم { : ـ وذكر شعرا عليه ٢٤١ص . ـ منهاج البلغاء وسراج األدباء ٢
   .١٤٨ص . ـ ميزان الذهب ٣
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٥١٠

 على كتاب الزجل املذكور أعاله يف مسألة حبور لذا فقد اعتمدت: " سعود األسدي 
هو خالصة مكتبة الشعر العامي وأوزانه وقوافيه وطريقة تقطيعه ، وكتاب األستاذ وهيبة 

   .١" زجلية 
نعم للشعر العامي {: يقول االستاذ سعود االسدي مقررا وجود قواعد عروضية للزجل 

ر متشاة وأوزان مشتركة بني قواعد عروضية من حبور وأوزان وقواف ، وهناك حبو
الشعرين وهناك أوزان يف الفصيح ال توجد يف العامي وأوزان يف العامي ال توجد يف 

  .وحنن طبعا ال نقر وجود أوزان للزجل سوى أوزان العروض اخلليلي  .  ٢}الفصيح
لألستاذ وهيبة ، جنده يؤكد على األصل العروضي ألوزان الزجل ، " الزجل " ويف كتاب 

  : فيقول . ن خالل التفاعيل م
إن مجيع تفاعيل األحبر ميكن صياغتها أو أخذها من كافة التفاعيل املعروفة يف : مالحظة { 

الشعر الفصيح ، بشرط أن يراعى بأخذها جمموع حركات البيت وعدد حركات كل 
   .٣}شطر من البيت 

األستاذ وهيبة، حيث وقد سلك األستاذ األسدي يف تقطيع أوزان الزجل طريقة ختتلف عن 
جعل كل حبر من حبور الزجل قائما على نظام الشطرين ، وليس األمر كذلك عند األستاذ 

  :يقول األستاذ األسدي . وهيبة 
ولعل القارئ يالحظ بنفسه كيفية التقطيع ، وقد رقمت كل مقطع برقمه ألبني عدد { 

   .٤}املقاطع يف البيت بشطريه ، صدره وعجزه 
 خالف طريقة األستاذ وهيبة ، الذي جعل ثالثة حبور مبنية على نظام الشطر وهنا جنده قد

  .} الوفائي ، املتوازي ، الكامل { الواحد وليس الشطرين ، وهي 
  
  

  ــــــــــــــــــــ

   .٢٨ ـ  أغاين من اجلليل  ، لسعود األسدي ، ص ١
لألستاذ وهيبة ، وعند مراجعة كتاب "الزجل " تاب بعد الفراغ من تأليف كتابنا ، عثرنا على ك . ٢٦ص .م . ن  ـ ٢
  .املذكور ، اتضح لنا أن األستاذ الشاعر األسدي ، اتفق مع األستاذ وهيبة يف أمور وخالفه يف أمور " الزجل " 
   .٣٣ص . ـ الزجل ٣
   .٢٨ص . ـ أغاين من اجلليل ٤
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  : ـ البحر الوفائي ١١{ 
، هذه " أو وحدات أو مقاطع "  حركات يرتكز هذا البحر على دعامة واحدة وجمموع

  . حركة يف شطر واحد ١٣الدعامة 
  : ـ البحر املتوازي ١٢

، هذه " أو وحدات أو مقاطع " يرتكز هذا البحر على دعامة واحدة وجمموع حركات 
  . حركة يف شطر واحد ١٤الدعامة 

  : ـ البحر الكامل ١٣
، هذه "  أو وحدات أو مقاطع "يرتكز هذا البحر على دعامة واحدة وجمموع حركات 

   .١} حركة يف شطر واحد ١٥الدعامة 
التلحني خالل االنشاد ، وما " النغم " قبل أن نتابع نشري إىل املوافقة الطريفة بني قضية 

ذكرنا من تقصري الطويل وإطالة القصري من املقاطع مع ما ذكره اجلاحظ يف الفرق بني 
والدليل على أن البديهة مقصورة عليها وأن : " عر العرب وغريهم من األمم يف قضية الش

وما الفرق بني أشعارهم وبني الكالم " أي أمة العرب " االرجتال  واالقتضاب خاص فيها 
الذي تسميه الفرس والروم شعرا ، وكيف صار النسيب يف أشعارهم والذي أدخلوه يف 

ال يصاب يف العرب إال القليل غنائهم ويف أحلام ، إمنا يقال على ألسنة نسائهم ، وهذا 
والعجم . اليسري ، وكيف صارت العرب تقطع األحلان املوزونة فتضع موزونا على موزون 

متطط األلفاظ فتقبض وتبسط حىت تدخل يف وزن اللحن فتضع موزونا على غري موزون 
ن مراعاة اتبعوا فيه النغم دو"وقول احمليب " متطط األلفاظ فتقبض وتبسط " وتأمل قوله "  ١٢

العرب " ، والفارق أن اجلاحظ يتحدث عن غري العرب ، واحمليب يتحدث عن " للوزن 
اليت من وضعها كان الزجل ، ولعل الزجالني األوائل أخذوا مط وقبض األلفاظ " العامة 

عن جريام األوروبيني أيام األندلس ، ويف حال االنشاد العامي قد يكون املقطع قصريا 
إذا " أَنا " ويال ، وتقصر الطويل ، أوتنطقه خطفا ، مثل الضمري ليصبح طفتمطه 

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .٣٨ ـ ٣٧ص .الزجل  ـ    ١
   .٢٠٠ ـ  البيان والتبيني  ، للجاحظ ، ص ٢
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٥١٢

  . وسوف نرى هذا بوضوح يف األوزان الزجلية " فاعلُن " أو " فاعالتن " جاء بداية 
فتعتمد على املقطع ، وال ينظر إىل " الذي ال يلتزم االعراب " شعر أما طريقة تقطيع ال{ 

.  ١}وجمموع املقاطع يف صدر البيت يساوي جمموع املقاطع يف عجزه " طوله أو قصره ، 
كما يقول احمليب " بالنغم " ونزيد هنا موقع املقطع بني الطويل والقصري ، ألن األمر متعلق 

ملمكن تبادل املواقع بني املقاطع الطويلة والقصرية ، وإطالة ، وما دام متعلقا بالنغم فمن ا
القصري وتقصري الطويل تبعا للحن والنغم ، وهنا ال بد من لفت االنتباه إىل قضية النرب اليت 
يف الزجل فهو ال يتقيد بنرب خاص ذي قاعدة حمددة كما يف العروض ، لكنه يبقى نربا رغم 

ن الزجلي إىل األصل العروضي ، وعندها فقط ميكن عدم ضبط هذا النرب إال برد الوز
والتقدمي والتأخري يتيح لنا أن " . املقاطع الصوتية " حتديد القاعدة من الطويل والقصري 

نقف على اختالف النرب من بيت آلخر ؛ أي أن يف الزجلية الواحدة جمموعا من الكم 
ديدا حينما خيالف الوزن الزجلي وهذه تأيت حت. النربي ، وليس نربا واحدا حمدد املواقع 

فإذا أردنا املقارنة بعد هذا . أصله العروضي من خالل التقدمي والتأخري واالطالة والتقصري 
هناك أربعة أوزان يف النظام االنكليزي وستة : " بني ما لدينا وما لدى غرينا من األمم 

، وقد  ٣" وزان اخلليلية يطابق بعض األ" وبعض هذه األوزان ٢" أوزان يف النظام الفرنسي 
عد سعود األسدي ، ثالثة عشر وزنا زجليا ، وهذه ميكن حصرها يف أقل من هذا العدد 
من األوزان العروضية اخلليلية ، فمثال ، املتدارك اخلليلي يستوعب مخسة أوزان من هذه 

إن األوزان الزجلية ، من خالل التام وازوء والتشطري ، وسنقف على ذلك ، كذلك ف
البسيط اخلليلي يستوعب وزنني زجليني وليس واحدا ، ولكي نقف على قضية التشطري 
بصورة صحيحة ، نأخذ مثالني من الشعر الفصيح ولدينا أكثر من ذلك ، حىت نقف على 
  حقيقة األوزان العامية اليت أكثرها كما نعتقد يندرج ضمن هذه القاعدة ، هذه مخسة

  
  ــــــــــــــــــــ

   . ٣٣ص . أغاين من اجلليل  ـ  ١
   . ٨٥ ـ  مدخل إىل الشعر العريب احلديث  ، للدكتور نذير العظمة ، ص ٢
املكررة " فَعلُن" والوزن الذي يطابق ، هو األيامبـكس ، فَإنه يطابق اخلبب احملدث بصورته  / ٨٥ص .م .  ـ ن ٣

  .ع  يف املتدارك الزجلي ، أنظر الشكل التاس" املتفاوت " مثاين مرات ويطابقه 
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٥١٣

٥١٣

فأول من فعل ذلك كان .  أشكال لبحر واحد ، ذكرناها يف الرجز ، فتنظر يف موضعها 
  : سلم اخلاسر ، وننقل بعض شعره 

 طَرموسى الْم / كَرثٌ بغَي / رمهان ثُم / فَرا اغْتلَم / غَفَر ثُم / را قَدلَم / رصاقْت لَ / ثُمدع
يالس يف هذه القصيدة كل تفعيلة بيت مستقل مسدوس ،وبإمكان قصيدة كهذه أن  ١/ ر ،

املسدوس ، املنهوك ، املشطور ، ازوء ، التام ، وحىت لو : تشمل كافة أشكال الرجز 
هذا منوذج للتشطري الذي نقصده ، ومنوذج آخر ، هو . أردنا ترتيبها تفعيليا فإا قابلة 

  :اتب ، وننقل بعضا من قصيدته قول أمحد بن سعد الك
ــضامرٍ    ــا بـ ــدة قَطَعتهـ   وبلْـ

  ولَيلَــــة ســــهِرتها لزائــــرٍ   
  وقَينـــة وصـــلْتها بطـــاهرٍ      

  

ــوبِ       ــة ركـ ــدد  عيرانـ   خفَيـ
ــبِ   ــلٍ حبيـ ــسعد مواصـ   ومـ

ــبِ   ــال نجي بِ العــر ت دوــس ٢م  
ابقه ؛ وهي القوايف الداخلية يف القصيدة ، مما يعـين أن            يف هذا النص إضافة جديدة على س      

الشاعر كان يتعامل مع تفاعيل البيت كل تفعيلة على حدة ، وليست جمتمعة ، رغم أنه أمت                 
وهذه طريقة تعامل الزجل ، فمثال لو أخذنا املشطور جند أم يشطرونه نصفني ،              . البيت  

حني نأخذ شطر جمزوء اخلبـب ، فهـم   فيكون شطر الوزن تفعيلة ونصف ، ويظهر أكثر       
  :شطروه نصفني 

 } فَع لُنفَع *** فَع لُنفَع { .  
نبدأ اآلن بذكر األوزان العامية الزجلية كما وردت عندهم والتقطيع وفق قواعدهم ،لكن              

  .سنكشف أيضا مواطن املط والقبض يف املقاطع ،  فهي مربط الفرس هنا 
، أما بالنسبة " أوزان غري أوزان اخلليل " ضي ، سيلغي فكرة ورد املقاطع إىل أصلها العرو

" يوم " للمقاطع عندهم فإن اهلمزة كما قلنا تعد مقطعا ومساويا يف نفس الوقت لكلمة 
  وقصرها مثال ، ألن املقاطع عندهم عددية وطويل وقصري فقط ، وال ينظر إىل طوهلا

  ـــــــ
  . وللقصيدة تتمة  /٢٤٠ص  .١١ج /  ـ   معجم األدباء ١
  .وللقصيدة تتمة  / ٥٤ ـ ٤٤ص  .٣ج / م .  ـ ن ٢
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٥١٤

٥١٤

وميكنها " يوم " ، فتبادل املواقع بني املقاطع ، باملط والقبض ، جيعل اهلمزة مساوية   لـ 
  .أن حتل حملها 

، واستعنا ١للشاعر سعود األسدي " أغاين من اجلليل " إعتمدنا كما ذكرنا سابقا كتاب 
 ملنري الياس وهيبة أيضا ، وسنورد حتت كل مفتاح تقطيعه العروضي والوزن بكتاب الزجل

  :العروضي الذي يندرج ضمنه ما أمكن ذلك 
مع أا جيب أن } ....البحر األسواين ، البحر املتساوي { أمساء البحور وردت بصيغة 

  .كما أثبتناها } وهكذا ..... حبر األسواين { تكتب 
، فالسكون عندهم غري معترب بل يضم إىل املقطع الذي يسبقه وال بد من مالحظة مهمة 

، امليم الساكنة حلقت ما قبلها ، والسكون رغم كونه سكونا " يوم " فيصبح جزءا منه ، 
، ومن التطبيق العملي  " <" فهو حركة بذاته ، وله صوت ، ويف العروض له عالمة 

حيانا ميثل متحركا مت تسكينه ، أو سببا الحظنا أن الساكن ميثل مقطعا جيب فصله ، فهو أ
  .خفيفا حذف متحركه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

   . ٣١ ـ ٢٩.  ـ  تقع األوزان يف كتاب أغاين من اجلليل  من ص ١
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٥١٥

٥١٥

  :متدارك ـ خبب /  ـ حبر األسواين ١
ــوم ــري اليــ    بحــ
 كْــــــــرو دومذ  
  بحــرِي اليــومِ أَســوانِي 

   ××  |×< ×  |××  
  لُنفَع /   لُنفـاع / لُـنفَع  

  

ــوانِي   أَســـــــ
ــسانِي    علْـــــــ
ــسانِي   ــرو دومِ عل   ذكْ

  ×× |×<   ×  |××  
  لُنفَع /   لُنفـاع / لُـنفَع  

  
  
  

  
  

  

لكن القراءة املتصلة تشعر " اليوم ـ دوم " القراءة املنفصلة هنا تتيح التسكني يف كلمة 
ويف مجيع األحوال ، " اَليم ـ دم " معها بثقل التسكني ، والتحريك أخف ، أو لفظها 

  " . عولُن مفْ/ مفْعوالنْ " فالوزن من املتدارك اخلبب ، وعروضيا حيتمل 
  :خبب /  ـ حبر املتساوي ٢

ــساوي  ــي الْـمتــ    فــ
ــاوي   ــش اســـ   وِيـــ

في الْـمتساوي ضاعوا دروبِـي         
  ××  | ×× |  ××   |××  
  لُنفَع /   لُـنلُـن   / فَعفَع / لُـنفَع  

  

ــي  ــاعوا دروبِـــ   ضـــ
  يـــــا محبـــــوبِي   

ويــش اســاوي يــا محبــوبِي         
  ××  |  ××  | ××   |××  
  لُنفَع /   لُـنفَع /   لُـنلُـن / فَعفَع  

كتبنا الشطرين متصلني عمدا لتوضيح الصورة ، وعندهم مقاطع الشطر أربعة مقاطع ، 
  .ويكون البيت  عندهم ، شطرا من اخلبب التام 

  
  

  بحـ
١  
× 

  رِلْـ
٢  
× 

ومي  
٣  
×> 

  أَسـ
١  
× 

  وا
٢  
× 

  نِي
٣  
× 

  فَعــــلُن       فَعلْ
         مفْعوالنْ

 

فَع      ــــلُنفَع  
فْعولُنم            
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٥١٦

٥١٦

  

  
  :خبب /  ـ حبر املتوسط ٣

                  ــروح ــي تـ ــا عنـ لَمـ
   ــوح ــِسري ال تبــ   وِبــ
   ــروح ــي تـ ــا عنـ   لَمـ

     ××    |   ××     |×>  
 لُـــنفَع / لُـــنـــلْ/ فَعفَع   

لُــــنفْعــــوالنْ  / فَعم  
    

  

              ــوح ـــمتوسطْ سـ ـِالـ ب
  ــروح ــتحملْشِ جــ   بــ
  ــوح ـــمتوسطْ سـ ـِالـ   ب

     ××    |   ××     |×>  
 لُـــنفَع / لُـــنـــلْ/ فَعفَع   

 لُــــنفْعــــوالنْ   / فَعم  

  لَمـ
١  
× 

  ما
٢  
× 

  عنـ
٣  
× 

  نِتـ
٤  
× 

روح  
٥  
×> 

  بِلْـ
١  
× 

  متـ
٢  
× 

سـو  
٣  
× 

  سطْ
٤  
× 

سوح  
٥  
×> 

  فَعـــلُن    فَعـــلُن     فَعلْ

 

  فَعــــلُن    فَعـــلُن      فَعلْ

هذا جمزوء اخلبب دخل القصر على الصدر والعجز ، وميكن فصل الساكن وجعله سببا 
  :خفيفا ، رغم أنه وفق قاعدة املقاطع سينتقل إىل وزن آخر 

ــي   ــي تروحـ ــا عنـ   لَمـ
  وِبــــِسر ال تبــــوحي   

  

ــوحي   ــطْ  ســ   بِالْمتوســ
ــتحملْشِ  جروحــــي     بــ

  .وسنجد أداءه على هذه الصورة ألذ يف السمع ، وسيكون الوزن جمزوء اخلبب 

  فلْـ
١  
× 

  متـ
٢  
× 

  سا
٣  
× 

  وي
٤  
× 

  ضا
١  
× 

دع  
٢  
× 

  رو
٣  
× 

  يب
٤  
× 

  لُنفَعـــلُن       فَعـــ
نفْعوال تم           

 

ـــلُنفَع     ــــلُنفَع  
نفْعوال تم               
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٥١٧

٥١٧

  :جمتث / قوما /  ـ حبر املتقارب ٤
ــانْ   ــارِب كـــ   بِالْمتقـــ
  وِالزهــــر فيــــه أَلْــــوانْ  

  

 ــوف ــي قْطـ ــستانِي يِعطـ   بـ
ــصوف   أَ ــا قْـ ــدى إِلينـ   هـ

  

مستعلُن " صدر البيت األول وعجز البيت الثاين ، يظهران الوزن على أصله العروضي
وقد استعمل املط والقبض يف عجز البيت األول وصدر " مستفْعلُن فَعالنْ " و " فَعالنْ  

" مستفْعلُن "      عني هنا هي " ين " فـ " بستاين "  البيت الثاين ، أما األول ففي كلمة 
ويف صدر " ن = ين " ولن يتغري شيء فكالمها مقطع " بستان " متت إطالتها لكنها تلفظ  

لكنهم قصروا " وِز زهـ رِ " عروضيا جيب أن تكون  " وِالزهر " البيت الثاين كلمة 
وقد ميطون الثاين "  وِز زهـ رِ "والصحيح فيها " وِز ز هر " املقطع الثاين وأطالوا الثالث 

  .وسنقرأ عروضيا "  وِز زا هر " والثالث  
ـِلْـ   ب

١  
×  
 

  مـ
٢  
< 

  تـ
٣  
< 

  قا
٤  
× 

رِب  
٥  
× 

  كانْ
٦  
×> 

  بسـ
١  
× 

  تا
٢  
× 

ن  
٣  
< 

ـِعـ   ي
٤  
× 

  طقْـ
٥  
× 

طوف  
٦  
×< 

لُنعتسالنْ        مفَع    

 

لُنفْعتسالنْ            مفَع    
  

وِز  
١  
× 

  زهـ
٢  
× 

  رِ
٣  
< 

فيه  
٤  
× 

  أَلْـ
٥  
× 

  وانْ
٦  
×> 

  أَهـ
١  
× 

  دى
٢  
× 

  إِ
٣  
< 

  ليـ
٤  
× 

  نقْـ
٥  
× 

صوف  
٦  
×> 

لُنفْعتسالنْ       مفَع    

 

لُنفْعـتسالنْ      مفَع    
اهلمزة و" فه" وهذه اعتربناها مقطعا " فيه " الحظ الراء يف صدر البيت الثاين مساوية لـ 

  :والقوما كما مر معنا ". صوف " مساوية لـ " إِلينا " يف 
  اداتــس ــيد الـ ــا سـ   يـ

××<        ×        |××>  
 لُنفْعتــس ــالنْ  / مــ   فَعــ

  

    عــادات مـِالكَر   لَــك بــ
××<       ×         |××>  

 لُنفْعتــس ــالنْ / مــ   فَعــ
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٥١٨

٥١٨

  . املقاطع والتفاعيل وكما تالحظ فإن الوزنني متساويان يف
  :اخلبب /  ـ حبر املزدوج ٥

 يحــر ــى الـ ـــمزدوج غَنـ   بِالْـ
ــولْ     ــامِ الزغْل ــشه ق ــن دغْ مو  

  

    ــصيح ــارِ ي ــديك وص ــمعو ال س  
    بيحــست حبــسي ــي الطَّاقَــه ف  

  " . ي الطَاق يسبح ف" تلفظ " يف الطَّاقَه يسبح " الواو بداية البيت الثاين ال حتسب و 
عجز البيت األول والبيت الثاين بشطريه جاءا بدون خلل يف الوزن ، ويف صدر البيت 

وهذا البسط ، واألداء يوجب إشباع " دا " يلفظ " بـاملزدوج " األول  حرف الدال من 
  :التقطيع .حركة الدال 

  
  بلْ
١  
× 

زم  
٢  
× 

  دا
٣  
× 

 جو  
٤  
× 

  غَنـ
٥  
× 

 رن  
٦  
× 

ريح  
  ٧   
×> 

  سمـ
١  
× 

دع  
٢  
× 

  دي
٣  
× 

وك  
٤  
× 

  صا
٥  
× 

  رِيـ
٦  
× 

صيح  
٧  
×> 

لُنفَع    لُنفَع   لُنلْ     فَعفَع  

 

لُنفَع      لُنفَع     لُنلْ     فَعفَع  
  

  .وهذا اخلبب التام مقصور العروض والضرب 
  :خبب تام /  ـ حبر املتفاوت ٦

تنِـــي  بِالْملِّبغال ت فـــاوِت  
ــدي  هــي م تنم ــك بيت ــر ميِع  

  

ــذِّبنِي  عــي ت ــا قَلْبِ ــي ي   وبِكْف
  بــايل وعــالْجمرِ مقَلِّبنِــي    

  .الواو بداية عجز البيت األول ال حتسب 
  

  بِلْـ
١  
× 

  متـ
٢  
× 

  فا
٣  
× 

وِت  
٤  
× 

  لَتـ
٥  
× 

  غَلْـ
٦  
× 

  لبـ
٧  
× 

  نِي
٨  
× 

لُنلُ  فَعفَعن  لُنفَع  لُنفَع  
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٥١٩

٥١٩

  
  و بِكْـ

١  
× 

  في
٢  
× 

  يا
٣  
× 

  قَلْـ
٤  
× 

  بِتـ
٥  
× 

  عذْ
٦  
× 

  ذبـ
٧  
× 

  نِي
٨  
× 

لُنفَع  لُنفَع  لُنفَع  لُنفَع  
  

  :جاء كل شطر من أربع تفاعيل خببية ، وعليه قول أيب العتاهية ، وقد مر معنا 
   ــرِب ــت يطْ يــي ب ــم القاض ه  

   ××   | ××|   ××     |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  

   ــب وتــا ع ــي لَم ــالَ القاض   ق
   ××  |  ××  |   ××   |××  
 ــن ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ ــن / فَعلُ   فَعلُ

  :أو الشعر الذي نسب إىل اخلليل ، وقد ذكرناه يف املتدارك أيضا 
   ــن في معتــس و يــر مــذا ع   ه

هــان ــشى  فَ ــي أَخ ا إِنــر ما عو  
  

ــي   ــضلِ القاض ــد الفَ نع ــد يز  
  صولَ  الَّليث  العـادي الــماضي       

  :مديد /  ـ حبر املتناهي ٧
ــا متنــاهي     ــانِي ي ــي تنه   بِكْف
ـِر فيـي              الْحب جـاهو شـو  كبـ

  

   مـا سـهى قَلْـيب يـوم يـا سـاهي      
ـِر جـاهي            ومن كُبـر جـاهو كبـ

  .البيت الثاين كما هو ، أظهر الوزن العروضي الصحيح وهو املديد األبتر عجز 
أَ ، احلُب = ي ، يوم = بِـكْف ، يا = بِـكْفي " كذلك استعمل مط املقاطع فيه مثال 

 = بوهكذا " ح.  
  بِكْـ
١ 

  ف/ يف
٢ 

  تنـ
٣ 

  ها
٤ 

  نِي
٥ 

  ي/ يا
٦ 

  متـ
٧ 

  نا
٨ 

  هي
٩ 

  
  ما
١ 

  سـ
٢ 

  هي
٣ 

  قَلْـ
٤ 

  بِي
٥ 

أَ/ يوم  
٦ 

  يا
٧ 

  سا
٨ 

  هي
٩ 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٥٢٠

٥٢٠

  
  حبـ
١  
× 

  ـبِ
٢  
< 

  جا
٣  
× 

  هو
٤  
× 

  شو
٥  
× 

  كـ
٦  
< 

بِر  
٧  
× 

  فيـ
٨  
× 

  يي
٩  
× 

نال تفاع  لُنفاع  لُنفَع  
  :ونقرأ 

  بِكْـ
× 

ف  
< 

  تنـ
× 

  ها
× 

  نِي
× 

  يا= يـ 
< 

  متـ
× 

  نا
× 

  هي
× 

نال تفا ع  لُنفا ع  لُنفَع  
  ما
× 

  سِـ
< 

  يه
× 

  قَلْـ
× 

  بِي
× 

  يوم= أَ
< 

  يا
× 

  سا
× 

  هي
× 

نال تفا ع  لُنفا ع  لُنفَع  
عجز البيت الثاين كما ورد عندهم ، لكن الواو يف بـدايته ال حتسب والتبديل الذي 

" يا " و " أَ " تساوي اهلمزة " يوم " فعلناه ، هو إلعادة الوزن إىل أصله العروضي فكلمة 
  .أي حبي " حب " تساوي " احلُب "  صدر البيت الثاين ويف" ي " تساوي 

  :ويكون املفتاح عروضيا 
  بِكْــف تنهــانِي ي متنـــاهي   
ـِر فيـي            حب جـاهو شـو كبـ

  

ــاهي  ــا س ــي أَي ــهي قَلْبِ ــا س   م
ـِر جـاهي            ومن كُبر جـاهو كبـ

  :ومما ذكرناه يف املديد 
  ارا يـــا لُبينـــى اَوقـــدي النـــ

  

ــارا     ــد ج ــوين قَ هت  ــن إِنَّ م  
  :السريع األصلم/  ـ حبر السريع ٨

  يــا بحــرِ يِــسلَم موجــك الْفــضي 
         اقَكـشع كُـلِّ الْغيـد يفي الصفو  

  

ــي  ــشتا يِرض ــريعِ وبِال س ــك ريِح   
ــضي   ــشاقِ متفَـ ــد وِلَلْعـ   قاعـ

  " : يا بحر " حبر إىل أصلها حيث وردت ودون أن نتدخل إال برد كلمة يا 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٥٢١

٥٢١

  
  يا
١  
× 

  بحـ
٢  
× 

  رِ
٣  
< 

ـِسـ   ي
٤  
× 

لَم  
٥  
× 

  مو
٦  
× 

  جـ
٧  
< 

  كلْـ
٨  
× 

  فضـ
٩  
× 

  ضي
١٠  
× 

لُنفْعتسم  لُنفْعتسم  لُنفَع  
  ريـ
١  
× 

كح  
٢  
× 

  سـ
٣  
< 

  ريـ
٤  
× 

وع  
٥  
× 

  بِشـ
٦  
× 

  شـ
٧  
< 

  تا
٨  
× 

يِر  
٩  
× 

  ضي
١٠  
× 

ملُنفْعتس  لُنفْعتسم  لُنفَع  
  :وعليه تؤدى العتابا / الوافر /  ـ حبر البسيط ٩

  أنا بِسجنِ الـزمن عـصفورِ شـادي       
ــدو   ــد حدي ــسجِن يِتبولَ ــا ال   وِمهم

  

ــرادي   مــى ب نغتب ــن الَّلح ــسيط ب  
ـِالــسجِن قَــص الــبالدي   غنــائي ب

عجز البيت الثاين أظهرا الوزن العروضي صحيحا ، وهو الوافر ، ويف صدر البيت األول و
هكذا ، "  الَّلحنِ " عجز البيت األول مت القبض والبسط ونعيد إىل األصل بتشكيل كلمة 

  :التقطيع " السجنِ " ويف صدر البيت الثاين 
  أَ
١  
< 

  نبـ
٢  
× 

  سجـ
٣  
× 

نِز  
٤  
× 

ز  
٥  
< 

نم  
٦  
× 

  ٧عصـ
× 

  فو
٨  
× 

  رِ
٩  
< 

  شا
١٠  
× 

  دي
١١  
× 

فاعيلُنم  فاعيلُنم  فَعولُن 
  

  بـ
١  
< 

  سيـ
٢  
×  
 

  طلْـ
٣  
× 

  لَحـ
٤  
× 

  ـنِ
٥  
< 

  بتـ
٦  
× 

  غَنـ
٧  
× 

  نبـ
٨  
× 

  مـ
٩  
< 

  را
١٠  
× 

  دي
١١  
× 

فاعيلُنم فاعيلُنم  فَعولُن  
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٥٢٢

٥٢٢

فهذا الوزن ، غري أننا ميكن بسهولة أن نقف على ضعف كبري يف طريقة تقطيعهم العددية 
لكن ظريف الطول عروضيا من ، منه " ظريف الطول " وحبسام فإن ، أحد عشر مقطعا 

  :الرمل 
      نِي يا ظَريـفيالطُّولِ ع يـا ظَريف  

  

            ـرِفـدا عيِن مـا حتـنس كتبح  
 ميطون كذلك، ومها متساويتان يف عدد املقاطع " حبيتك " يلفظوا " حبتك " كلمة 

" وحىت بدون املط فاحلاء هي تاء فاعالتن املكفوفة و " أَحد " يعين " حدا " احلاء من 
 رِفا " عيلفظو " ريفبإشباع حركة الراء ونقطع " ع:  

   
  يا
١  
× 

  ظَ
٢  
< 

  ريـ
٣  
× 

  فَطْ
٤  
× 

  طو
٥  
× 

  لِ
٦  
< 

  عيـ
٧  
× 

  نِي
٨  
× 

  يا
٩  
× 

  ظَ
١٠  
< 

ريف  
١١  
×> 

نالتال فاعفـاعنالنْ تفاع  

  
بح  
١  
× 

  بِـ
٢  
< 

كت  
٣  
× 

  سنـ
٤  
× 

  تيـ
٥  
× 

ن  
٦  
< 

  ما
٧  
× 

  حا
٨  
× 

  دا
٩  
× 

  عـ
١٠  
< 

ريف  
١١  
×> 

نالتفاع ـنالتالنْ  فاعفـاع  
حبـساب املقـاطع   ، هذا الوزن هو الرمل عروضيا وهو البسيط الزجلي والوافر العروضي           

  .وهذا خلل يف الطريقة ذاا ، عدديا 
  :الرجز التام / حبر اليعقويب  . ١٠

  :ويظهر وزنه بدون تدخل منا حىت يف تشكيله " الْمعنى" هذا الوزن يؤدى عليه 
 بحرِ الْمعنى خضت موجو بِالْعجـلْ     
  لكن بخاف كْثريِ من  بحرِ الْهـوى       

  

 وِالِّلي معي بيخوضِ بيصيبو الْوجـلْ     
 ككْتقَلْبِي بِتـلْ    وجقوبِ الْحعثْلِ يم   
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٥٢٣

٥٢٣

  :التقطيع 
  

  بحـ
١  
× 

  رِلْـ
٢  
× 

  مـ
٣  
< 

  عنـ
٤  
× 

  نى
٥  
× 

  خضـ
٦  
× 

ت  
٧  
< 

  مو
٨  
× 

  جو
٩  
× 

  بِلْـ
١٠  
× 

  عـ
١١  
< 

  جلْ
١٢  
× 

لُنفْعتسم لُنفْعتسم لُنفْعتسم  
  

الحظ أنه اتفق مع الرجز العروضي ، من مجيع النواحي ، حىت ترتيب املقـاطع القـصرية                 
  .والطويلة جاءت متطابقة 

  :ر البسيط املقطوع ، عند األستاذ وهيبة مبين على شط/  ـ حبر الوفائي ١١
 الِّلي طحينو انتعف في الشوك شـويلمو      
          جـار لَـيع نايي لَـوض قالَت  وِاِإلم  

  

  بيو أَجـالو  بوفـاُءو حمِلُّـو همـو         
       جاركومِ ح نِي عإِب بقَلين وإِب قَلْبِي ع  

  وِاِإلبنِ يا حسرتي منِ الْهم مـا همـو         
ـِحتملْ  " وِاحتملْ أو   "  العروضي يف الشطر الثاين ، نكتب        وإلعادة األصل  فكلها مـساوية   " ي

  "  مـسـ  عــ  تفْــ  لُـن            " اليت وقع فيها القبض والبسط فـصارت          " حملُّو  " لكلمة  
  " :تفْـ عِ لُن " وحقها 
  الْـ
١  
× 

  لي
٢  
× 

ط  
٣  
< 

  حيـ
٤  
× 

  ننـ
٥  
× 

  تـ
٦  
< 

فع  
٧  
× 

  فشـ
٨  
× 

  شو
٩  
× 

ك  
١٠  
< 

  شيـ
١١  
× 

  لمـ
١٢  
× 

  مو
١٣  
× 

لُنفْعتسم  لُنفاع لُنفْعتسم  لُنفَع  

  وِلْـ
١  
× 

  يل
٢  
× 

  مـ
٣  
< 

  عي
٤  
× 

  بِيـ
٥  
× 

  خو
٦  
× 

  ضِ
٧  
< 

  بِيـ
٨  
× 

  صيـ
٩  
× 

  بلْـ
١٠  
× 

و  
١١  
< 

  جلْ
١٢  
× 

لُنفْعتسم لُنفْعتسم  لُنفْعتسم  
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٥٢٤

٥٢٤

   
  بيـ
١  
× 

  يو
٢  
× 

  أَ
٣  
< 

  جا
٤  
× 

  لُبـ
٥  
× 

و  
٦  
< 

  فا
٧  
× 

  ُءو
٨  
× 

  وِحـ
٩  
× 

  تـ
١٠  
< 

  ملْ
١١  
× 

  همـ
١٢  
× 

  مو
١٣  
× 

لُنفْعتسم  لُنفاع  لُنفْعتسم  لُنفَع  
وسيظهر هذا يف املواليا " حجار " " جار " " فَعالنْ " والشطر الثالث والرابع ختما بِـ 

  .اليت أخرناها عمدا 
  : ومثاله عند األستاذ وهيبة 

         جـار لَو رهكي الدشمِ ال تيالضنامِ عال ت  
      ـارقْبِلْ لَهيبِ النتدى اسنو دررِ وببِالصو  

حكـاف      تـارحال ت دجيا الْمنبِد دوِجاه   
ــيمةْ ضإِالَّ بِــساع ــرِفعيِنبم ــروِالْح  
      ـيمواجِ الْغم حلْ كَشبِنورِ اَألم كحضا   
      ـرارقْفُـرِ اَألحيب هحِ الْكَرامرج زانيم١و  

  :تقسيمه عنده كاآليت 
  ٢جار  لو  هر  د  كلـ  تشـ  ال  ضيم  ىل  عـ  م  تنا  ال
١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

    .٣٨ص .الزجل  ـ  ١
  : ـ بالنسبة للتقسيم التزمنا تقسيم االستاذ وهيبة ، أما من وجهة نظرنا فنرى أنه جيب تقسيمه كاآليت ٢

لَت  ـ  نامـ  عـ  لَضيـ  ال  مِ  ضشت  دك  د  ره  لَو  جار  

١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

×  ×  <  ×  ×  <  ×  ×  ×  <  ×  ×  ×>  
سم  فعِ  ت  عِ  فا  لُن  لُن  سم  فعِ  ت  لُن  النْ  فَع  

  . وكما ترى فإنه البسيط العروضي ال غري 
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٥٢٥

٥٢٥

  :البسيط على األصل ، وعند األستاذ وهيبة مبين على شطر/  ـ حبر املتوازي ١٢
ـ       ه ميتمِ الْمجوى نوازي الْهتي موىف  

  

  ومستني يِمكن حبييب ييجي بشوق وهوى     
وقد وردت عليه . هنا البسيط على أصله كما جاء يف الدائرة العروضية ، دائرة املختلف 

" ويما مويلِ اهلَوى " أشعار ، وكذلك مت قسم شطره إىل قسمني ، وعليه تؤدى ، اجلفرا ، 
كلها على هذا الوزن يف حال قسم شطره إىل قسمني " لزلف أبو ا" و " يا عني مولَية " و 

  :التقطيع / فهما نفس العدد " ييجي " مكان " يعود " ، ولرده إىل أصله نضع كلمة 
  

  في
١  
× 

  مـ
٢  
< 

  تـ
٣  
< 

  وا
٤  
× 

  زِلْ
٥  
× 

  هـ
٦  
< 

  وى
٧  
× 

  نجـ
٨  
× 

  ملْـ
٩  
× 

  مـ
١٠  
< 

  تيـ
١١  
× 

مي  
١٢  
× 

  هـ
١٣  
< 

  وى
١٤  
× 

ملُنفْعتس  لُنفاع  لُنفْعتسم  لُنفاع  
  

  ومسـ
١  
× 

  تنـ
٢  
× 

ن  
٣  
< 

  يِمـ
٤  
× 

نك  
٥  
× 

ح  
٦  
< 

  بيـ
٧  
× 

بِي  
٨  
× 

ودع  
٩  
× 

  بِ
١٠  
< 

  شو
١١  
× 

قُو  
١٢  
× 

  هـ
١٣  
< 

  وى
١٤  
× 

لُنفْعتسم  لُنفاع  لُنفْعتسم  لُنفاع  
  

  ذ البسيطومما جاء على األصل واعترب من شوا
  يــا رب ذي ســؤدد قُلْنــا لَــه مــرةً 

  

  ١إِنَّ الْمساعي لمن يبغـي بِنـاَء الْعـالَ        
  :ومما جعل شطره نصفني 

ــن   مالً بــه ســالً و أَه  
  ـــنا  لَـــهشـــا فَرإِن  

  

  في دارِنـا الْيـوم حـلْ      
ــزلْ  ــذْ ن نا مــداب ٢أَه  

  
  ــــــــــــــــــــــ

   .٢٠٦ص .لعروض ا ـ ١
  . ـ واعتربه الشيخ جالل احلنفي من السريع ٧٧٤ص . و ٢٠٦ص . ـ  العروض ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٥٢٦

٥٢٦

ألا تلفظ خطفـا يف األداء      " ين  " بدل  " ن  " قصرنا املقطع الثالث    " مستني  " يف كلمة   
  :أيضا ، وتكون قراءتنا 

ــوى  ه مــي تــمِ الْم جــوى  ن ــوازي الْه تــي م ف  
  مكــن حبيبِــي يعــود بِــشوق وهــوىومــستن يِ

  : وعند األستاذ وهيبة 
  منِ الْهجرِ عينِي بكَت لَما حبيبِي نـوى       
  وِالدمعِ جفْنِي بِموجاتو الْغـوايل مـرا      

  

  سـافَر وِقَلْبو على قَهري وعذابِي نوى     
       هـرـي ماحِ شالرعاديرِتو ه ١وِانْ عاد  

عودوى      بِيةْ نحرعا ج قُصروى يلْمِ الْهح   
  :وتقسيمه عنده كاآليت 

  وى  نـ  بِي  بِيـ  حـ  ما  لَم  كَت  بـ  نِي  عيـ  رِ  هجـ  منِلْ
١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  :الرمل ازوء املقصور ، وعند األستاذ وهيبة مبين على شطر/ ـ حبر الكامل ١٣
ـ     بيبِـي كاميا ح         ـوابـي جـثْ لعبا صـافلِ اَألو  

 ــرابال شو طَعــامــذْ ال بلْتمــا ب كــدعب ع قــدص  
  .الشطر األول أظهر الوزن بدون تدخل منا 

  يا
١  
× 

  حـ
٢  
< 

  بيـ
٣  
× 

  بِي
٤  
× 

  كا
٥  
× 

  مـ
٦  
< 

  للْـ
٧  
× 

أَو  
٨  
× 

  صا
٩  
× 

ف  
١٠  
< 

  ابـ
١١  
× 

  عثْ
١٢  
× 

  لي
١٣  
× 

  جـ
١٤  
< 

واب  
١٥  
×> 

نالتفاع  نالتفاع  نالتالنْ  فاعفاع  
" يف الشطر الثاين سنرده إىل أصله بقراءة   . الشطر هنا يساوي بيتا من الرمل ازوء 

  :وهكذا تؤدى " م " سنقرأها " ما " و " صدق ع " بدل " صدقِ عا 
  

  ــــــــــــ
   .٣٨ص . ـ الزجل ١
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٥٢٧

٥٢٧

  
دص  
١  
× 

  قِ
٢  
< 

  عا
٣  
× 

  بعـ
٤  
× 

كد  
٥  
× 

م  
٦  
< 

  بلْ
٧  
× 

  تذْ
٨  
× 

لَب  
٩  
× 

  طَ
١٠  
< 

  عا
١١  
× 

وم  
١٢  
× 

  ال
١٣  
× 

  شـ
١٤  
< 

راب  
١٥  
×> 

نالتفاع  نالتفاع  نالتالنْ  فاعفاع  
 ـــلِ اَألوبـــييب كاميـــا ح  

×<       ××       |×<××     
 نالتــاع ــاعالتن/ فــ     فــ

ــدك م بلْ عــا ب ــدقِ ع ــذْ ص ت  
×<       ××       |×<××   

 نالتــاع ــاعالتن / فــ   فــ
  

ــواب   }م {  ــي ج ــثْ ل عبا صــاف  
×<       ××       |×<×>  

 نـــالت ــاعالنْ / فاعــ   فـ
  ــــرابال شطَعــــامِ وال ب  

×<      ××        |×<×>  
 نالتــاع ــاعالنْ / فــ   فــ

  :وهي نفس القراءة 
وصـاف ابعـثْ لـي جـواب                  يـا حبيبِي كاملِ األَ   

×<   ××  |×<   ×× |×<  ××   |×<×> 
 نالتــاع ــاعالتن / ف ــاعالتن / ف ــاعالنْ / ف   ف

  : أما عند األستاذ وهيبة 
    ــالم م ــك ــا بعتلَّ ين لَمــت ــي لُم ــا حبيبِ   ي
          الملـي الـستعبـى تتـالمي حس لَك تعأَب ١جيت  

  :سيمه عنده كاآليت وتق

  ـــــــــــــ
  .فهو بيت من شطرين يف االصل " . شطر واحد "  االستاذ وهيبة وهذا يفسر سبب قول . ٣٨ص .الزجل  ـ ١

  الم  م  لَك  تلْ  عت  بـ  ما  لَم  نِي  تـ  لُم  بِي  بيـ  حـ  يا

١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

×  <  ×  ×  ×  <  ×  ×  ×  <  ×  ×  ×  <  ×>  

  النْ  عِ  فا  تن  ال  عِ  فا  تن  ال  عِ  فا  تن  ال  عِ  فا
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٥٢٨

٥٢٨

وهكذا أتينا على مجيع أوزان الزجل ، وكلها رجعت إىل األصل العروضي ، وكما وردت 
فهي مخسة أوزان على اخلبب ، وزن على اتث ، وزن على املديد ، وزن على السريع ، 

  . لبسيط ، وزن على الرمل وزن على الوافر ، وزن على الرجز ، وزنان على ا
ونسوق بعض األمثلة اليت تثبت أفضلية وصواب التقطيع العروضي أكثر من التقطيع 

أي عدد املقاطع ألن احمليب " التقطيع العددي " العددي ، وال ندري مىت بدء ذه الطريقة 
ن يف أي أن التقطيع عدديا مل يك" . ورمبا نظموا يف سائر البحور الستة عشر : " قال 

البداية ، إمنا جاء يف مرحلة الحقة  تقليدا غربيا أوروبيا حبتا ، وهذا يعين حماولة  إحالل 
نظام  ضعيف غري سوي مكان نظام متكامل ليس فيه خلل ، وال يقبل استبدال السوي 

وإال فما معىن أن تكون البداية يف تقطيع . الكامل بالضعيف الناقص إال املهزوم من داخله 
، مث يترك هذا ويتحول " ورمبا نظموا يف سائر البحور الستة عشر " لزجل عروضيا أوزان ا

ومثة لغات كالفرنسية واليابانية " إىل طرق وافدة من عند غرينا وليست أفضل مما منلك ، 
، وهذا يعين أننا أخذنا عن فرنسا زمن   ١" يعتمد الوزن فيها على حساب املقاطع 

  :التقطيع من السريانية ، ونضرب بعض األمثلة االستعمار ، وهناك قول إن 
" على دلْعونا على دلْعونا     " السريع الزجلي مقاطع شطره عشرة مقاطع ، يؤدى عليه حلن           

 "          لُنفَع فَعولُن      لُنفَع أو  " فَعولُن " نفاعيالتم نفاعيالتوعروضيا ال يوافق السريع     " م ،
يا ويلِ حايل يا ويلِ     " فق اوز واألرغول يف أعراسنا الشعبية       اخلليلي ، كذلك بعض ما يرا     

املقاطع هنا عشرة متاثل السريع الزجلي ، لكنها ال متاثل السريع العروضي بل متاثل              " حايل  
الـوافر  / وهناك البسيط الزجلـي     . وزنا وعدد مقاطع  " مستفْعالتن مستفْعالتن   " الالحق  

مقاطعها " ظريف الطول   " ؤدى العتابا ، وذكرناه يف موضعه ، وقلنا إن          العروضي وعليه ت  
تساوي مقاطع البسيط الزجلي لكن املقاطع القصرية فيها ال تأيت يف العتابا مثال ، وظريف               

  البسيط العروضي فـإم يقـسمون      / الطول عروضيا من الرمل ، كذلك الوفائي الزجلي         
  

  ــــــــــــ
   .٤٢٥ص  .٢عبد الواحد لؤلؤة  ، ج .  النقدي ، ترمجة د  ـ  موسوعة املصطلح١
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٥٢٩

٥٢٩

يما مويلِ اهلَوى ، هيهات يا بـو        " وتؤدى على وزن آخر     " الشطر وتؤدى عليه اجلفرا ،      
 لُفالز:  

 بعـــالرفْـــرا وِيـــا هج  
××<      ×      |×<×  

 لُنفْعتــس   فـــاعلُن / مـ
  يمـــا مويـــلِ اهلَـــوى 

××<  ×       |    ×<×  
 لُنفْعتــس   فـــاعلُن / مـ

  

  ــــهيهاداجل ــــعبر  
××<      ×        |××  

 لُنفْعتــــسم /  لُــــنفَع  
ــا     ــا مويليـــ   يمـــ

××<      ×        |××  
 لُنفْعتــــسم /   لُــــنفَع  

  :وكذلك أبو الزلف 
  ــف ــو الزلُ ــا ب ــات ي   هيه

××<      ×      |× <× 
 لُنفْعتــس   فـــاعلُن/ مـ

  

ــا  ــه ي مولَيــ   زلْفَــ
××<      ×         |××   

 لُنفْعتــــسم /لُــــنفَع  
  :كذلك ميكننا رد مجيع األهازيج الشعبية إىل األصل العروضي 

  :مثال جمزوء الرمل 
        ــام ــا حم ــام ي ــا حم   ي

  

         الوِشــام قريــا بــو ز  
يف " فـاعالتن فـاعالنْ     " فتظهر  " يا محامِ يا محام     " ألوىل ، يلفظها األغلب     ا" يا محام   " 

  :وعلى جمزوء الرجز / خطفا " ياب " العجز تلفظ 
     حلْفَــــرنــــا لتعدارٍ د  

  

ــا        ــا نزورِه ــب علين   واجِ
  :وهذا جمزوء الرمل 

  يـا رايات الْفَـرحِ سـريي       
  

  فَرحنـــا فَـــرحٍ كَـــبريِ
  " .مفْعولُن = فَعالتن " ، وحىت لو مدت فالوزن " ريات"الراء تلفظ خطفا 

هحففَرم رودنا كُلِّ الْوز  = بِفْراحجالر   .   
  الرجز ،  = اهللا أَكْبر وِالصالةُ ع النيب
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٥٣٠

٥٣٠

ومجيع هذا  ، لكاملويكون الوزن على ا " اُهللا أَكْبر وِالصالةُ على النيب " وتؤدى أيضا
  . يظهر يف اإلنشاد 

" وال يقف األمر عند هذا ، فهناك أغاين النساء يف بالدنا ، وكلها على أوزان العروض 
فمن أغانيهن يف " وقد بدأنا جبمع هذه األغاين يف كتاب مستقل الظهار صلتها بالعروض

  :األعراس عند ذبح الذبائح 
  :املتقارب 

 ي  ــايِح ــا  ذَب ــاذَبحن ــي  يِعين      مينِ
<  ××< |  ××< | ××<  |××  

  فَعولُن /   فَعـولُن /   فَعـولُن / فَعـولُن   
  " .مني " وتؤدى أيضا  " من = ميين " 

  :طويل دون التزام باالعتماد يف هذا الشكل 
       رـضخجِ لـرلـى الْمنا عنا ذَبايِححذَب    

< ××< | ×××< |  ××< |××  
  فا/ فَعولُنم  عيلُن /   فَعـولُن /  فَعـولُن  

  

  :أو مما يغنني عند صمدة العروس 
  : بسيط 

        اتيلاحـلِ  الـساه  ي اتيلاحالس ع   
××< × |×< × |××< ×  |××  

 لُنفْعتسم / لُنفاع / لُنفْعتسم / لُنفَع  
  

  :جمتث 
  يلِّلي على الُّلوجِ ميلـي    

××<  ×  |×<××  
سم  لُنفْعت  /  نالتفـاع  

  

  " :هكَذا بلَغين " أو مما كن يغنينه يف حناء العريس مث استاثر به الرجال 
  :بسيط 
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٥٣١

٥٣١

     سبلْ   عيونو   وِمد  ايـدو  يِحنونـو            
××< × |×< × |××< ×  |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُـنفَع   
  

  :مديد 
يش        ولُـهـو  يِيجمع  الدعوا لَـو      
×<  ×× |×<  × |×<××  

 نالتفــاع / لُنفــاع /  نالتفــاع  
  

  :أو عند وصول العروس إىل بيت زوجها 
   ــر مع ـِيت ــ ــرِ الب مع  

×<      ××<      |××  
 نالتفــــاع / فَعــــولُن  

×<      ×      |×<××  
 لُنفــــاع /  نالتفــــاع  

  

ـِحي   اة الرجــــالِ  بــــ
<<     ××<       |××  

 ــن ــولُن / فَعالتــ   فَعــ
<<     ×       |×<××  

 ــن ــاعالتن / فَعلُــ   فــ
  .مقلوب املديد " فاعلُن فاعالتن " وهنا نلمح أن األداء املوسيقي مطابق لـ 
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٥٣٢

٥٣٢

  أمثلة غري حملولة
  :بسيط / روضيا شروقي  ونقرأ ع: املرحوم حممد أبو سعود األسدي 

 يا أَيها الناسِ يف جنوبِ اَألرِض وِشمالْ      
 هذي الْمشكْله عظيمه عالشعب إِجمالْ    
 صارت بناتنا تجاره وساَءت اَألحـوالْ     
  لكْبريِ خرفـان وِالِّلـي مثْلنـا جهـالْ         

  

ـِدنا تـداووها            قصةْ غَالِء الـمهِر بـ
توها            أُمورعـممـا س كُمـنوالِ كوِأَح 

ـِنهوها      ـِدنا جماعةْ أُويل اَأللْبابِ يـ  ب
       ١وِالعتبِ عامنيِ بِدنا نـاسِ يِحكوهـا      

  : رجز / ميجنا / سعود األسدي 
ــاجِنِي  ــالُو م ــذْرِةْ أَم ــي زرع بِ   قَلْبِ

         ي ماجِنِـهيـاتح تبِي انْ صارجعال تو  
  

  جِنِي شوقي إِليـك ومـاجِنِي     وشو ها 
  حبك رمـانِي فـي مجـون الْميجَنـا               

 ــه نلْدالْوع هـــل ــو دلِّ هالمدلَّ   ٢وش
  : شروقي زجل / موسى احلافظ 

 لْـــوِه الثَّمينِـــهالْح ةربِـــالدي د  
 ــه ــه وِالْكَرامـ ــي الْمحبـ   أَعطَتنِـ

    لـى أَجع رود رِتصغـامي      وـلَ انم
ــامي    ــون اِإلم ن ــا عي ــادي ي   وأَن
ــامي   ــي وِس ــوطَن واعط ــي لَلْ نغت  

  

   ــه ــشبه اِإلم اَألمينِـ ــي تـ   علَـ
      ــه ظيمــه الْع كْمــا الْح ــا أَعطيته   وان
ــي      ــشوقِ وحنينِ ــا ب ــي بحبه نغت  

ــي         ــه أَيقظينِـ ــعارِ الْمحبـ   وبِأَشـ
ـــمحبه وِاِإلراده   َأل ــي ولَلْـ   رضـ

ــسطينِي ــن الــشروقي الْفَلَ م ــه مغبِن  
  :الوافر / عتابا / سعود األسدي 

  
  ـــــــــــ

 ـ  ١١٣كرمليات دافيد صـيمح ، ص  :  انظر  . ٣٥ص  . أغاين من اجلليل /  ـ هو والد الشاعر سعود األسدي  ١
  .لقضيةوما بعدها ونقاش مؤلف كرمليات هذه ا

  .١٧٠ص . ـ أغاين من اجلليل ٢
هذا اللون من الشروقي وزنه العروضـي   . ١٢٣ ـ  ١٢٢ ـ فنون الزجل الشعيب الفلسطيين ، ملوسى احلافظ ، ص  ٣

  .الوافر ، أما وزنه الزجلي فهو البسيط ، وليس الوفائي 
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٥٣٣

٥٣٣

ــى ورودو   ــلْ محل ــعِ اَألم بــا ن   أَي
لــى وحم درو لَــو ـِك   رودو  وكتابــ

  

ــةْ  ورودو  فْحري نــاط ــنعش خ بِت  
 ــاب ــو كت ــا ورد مثْل ــي م لَيع١و  
" الواو يف البيت الثاين ، يف بداية الصدر وبداية العجز مهملة وال حتسب ، كذلك فإن 

 تابـْلُو ك ـْلو كْتاياب " تؤدى أحيانا " مث   .لتعويض فاِء فَعولُن " مث
  :  يعقويب – رجز : يوسف فخر الدين 

   قَلِّي الْورِد مرات عـم بـشرب قَـذا        
  وبــستعملِ بعــينِ الْعقــلْ مــصفايِتي 

  

  ومن طيبتي بردو علـى الْعـالَم شـذا         
  ٢دينِي كَذا لَو يكْفُـرِ النـاسِ بكَـذا        

  :يعقويب / رجز : سيمون عيلوطي 
  بِعيونِـك رسـم    شفْت الْهوى مرسومِ    

  لَما أَنا شـوحت هيكـي ع النـدى                
  

        رهكُثْـرِ الـس ـنم رمحم كنِتجا وع   
       ـربخ كدنما ع دي ، قُلْتني لَعتكَض٣ر  

  :فرعاوية : موسى احلافظ 
  .رمل حمذوف  البسيط الزجلي / ع الوفا عز الصداقَه ع الوفا 

  .واملتناهي يطابق املديد أيضا /    متناهي ٤الْها يما جفَتين مالْها ـ م
  :هنا كما شكلناه فهو املتناهي 

  ما لها يما جفَتين ما لها
هنا زجليا زاد مقطعان ، أي تغري الوزن إىل البسيط الزجلي ، / فاعالتن فاعالتن فاعلُن 

 إلى قطع منه وابقاؤه من الرمل عروضيا ، ويتحولأحد عشر مقطعا ، وميكننا انقاص م
  :السريع الزجلي 

   السريع الزجلي/ رمل أبتر / ما لها يما جفَتين مالْها 
 نالتفاع / نالتفاع / لنفَع/  

  ــــــــــــــــــــــ

   .١٧٢ص . ـ أغاين من اجلليل ١
   .١ص . ـ وادي النحل ٢
   .٩٢ص . ـ برقوق اجلرمق ٣
   .٦٥ ـ ٦٤ص . ـ فنون الزجل الشعيب الفلسطيين ٤
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  العروض الزاخر واحتماالت الدوائر                                            حممود مرعي

  

٥٣٤

٥٣٤

  :وننقص مقطعا من موقع آخر 
  :السريع الزجلي / مديد حمذوف  / ما لها يما جفَت ما لها

 نالتفاع / لُنفاع / لُنفاع  
  :وميكن إبقاؤه على املديد عروضيا ، وإعادته إىل املتناهي الزجلي 

  املتناهي الزجلي/ املديد األبتر  /ا ما لها يما جفَت مالْه
 نالتفاع / لُنفاع / لُنفَع/  

  :قصيد : عبد الكرمي حبسون 
  جــايي يــأَرزون بــاَألفْراحِ هنيكــي 
  وهني بِروحِ الْمحيب بهجِـة الْعرسـانْ      
  وقَلْبِي عمدخلْ حماكي هايِمِ وفَرحـانْ     

  :نوح إبراهيم 

   الِ الـصداقَه عـا عالليكـي      وانشر حب 
   وِانتي دعيتـي وأنـا حبيـت لَبيكـي        
   ١وقاصد تشارِك بِهالْفَرحـه أهـاليكي     

      الـدين يـا خـسارتك زع  
 ــهامتك ــر ش ــني بينك   م
ــوم ــا مرح ــدين ي ــز ال   ع
  آه لــو كنــت تــدوم  

  

  ــدا ألمتــكف حــتر  
  فَلــسطني يــا شــهيد  
ــوم ــك درِس لَلْعمـ   موتـ
 ــدين ــيسِ الْمجاه ــا رئ   ٢ي

  انتهى الكالم على الزجل يليه املواليا
  
  
  
  
  

  ــــــــــ
   .١٥٨ص .  ـ ديوان الزجل ١
   .٦٢ص  . ١٩٣٩ ـ ١٩٣٦الشاعر الشعيب لثورة /  ـ نوح إبراهيم ٢
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                       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                       

  

٥٣٥

٥٣٥

  املواليا
بداية  نقول إن الوزن ينتمي إىل األزجال وأوزاا وهو من حبر البسيط ، ويندرج ضمن 

  . فائي واملتوازي الزجليني ، ألنه ال خيرج عن هذين الشكلني الو
وهو من الفنون اليت ال تلتزم فيها مراعاة قوانني العربية ، وقد ورد . املواليا بتشديد الياء { 

أن الرشيد ملا نكب الربامكة ، أمر أن ال يرثوا بـشعر ، فرثتهم جارية : يف سبب نشأته 
ليكون ذلك منجاة هلا من الرشيد ، هذا " يا مواليا " ل ذا الوزن وجعلت تنشد وتقو

   .  ١} وأجزاؤه  مستفْعلُن فاعلُن مستفْعلُن فَعالنْ " املوال " واملشهور اآلن أن امسه 
  .  ٢ ـ النعماين ٣ ـ األعرج  ٢ ـ الرباعي   ١: وللمواليا ثالثة أشكال 

  : ـ الشكل األول ـ الرباعي ١
ار أَين ملوك اَألرضِ أَين الْفُـرس       يـا د 
××< ×<< |× |××<  ×|×<×  

  لُنفْعتسم /لُنفَع / لُنفْعتـسم / لُنفـاع   
       سراَألراضي الد تحت مرِم مراهت قالَت

××< × |×< × |××< ×|×<×  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسم / لُنفـاع  

  

  نأَي        سـرالتموهـا بِالْقَنـا وح الَّـذين  
××< ×<< | ×|××< × |×<×  

  لُنفْعتسم /  لُنفَع /   لُنفْعتـسم /  لُنفـاع
     سـرخ مهتألِْسن هالْفَصاح دعب فوت٣خ  

<×< ×|×< × |××<  ×|×<×  
  لُنفْعتم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم /   لُنفـاع  

  . ين ـ األعرج  ـ الشكل الثا٢
        ـابهـنِ الْوفُلْ عغاِهللا ال ت يـاعارِف

××< × |×< ×| ××< × |××>  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسـالنْ / مفَع 

       والبالـد بِهـشا يريعس بقْلي الْقَلْبو
××< × |×< ×| ××< × |××>  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسـالنْ    /مفَع   
  

         غـاب أو رـضطـي حعالْم كبر هفَإن
<×< ×|×< ×  |××<×  |××>  

  لُنفْعتم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسـالنْ / مفَع   
        ـقوقِ الْبـابش نلْ مخدي درالْبو اكإِي  

××< × |×< × |××<×  |××>  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /  لُنفْعتسـالنْ   فَ/ مع  

  ــــــــــــــــــــــ

   . ١٣٧ص . ـ   الـمفصل ١
   . ١٣٨ ـ ١٣٧ص .م .  ـ ن ٢
   .١٥٤ص . ـ   ميزان الذهب ٣
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٥٣٦

٥٣٦

هذا الشكل ميكن للبعض االحتجاج بأنه خارج أشكال البسيط ، وحنن نقول إنه يظل يف 
وقد مر " فاعلْ " ن بطبيعتها تقبل الزيادة ، وهنا هي منقلبة ع" فَعلُن " دائرة البسيط ألن 
  .مثلها يف الشروقي 

يـا أَيها الناس في جنوبِ اَألرِض وِشمالْ       
××< ×  |×< × |××< × |××>  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسـالنْ / مفَع  
  

  قــصةْ غَــالِء الْمهِــر بِــدنا تــداووها
××<  × |×<  × |××< ×  |××  

  لُنفْعتسف/ م  لُناع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع  
  .وهلذا النوع شكل آخر يأيت شطره الثالث  فَعلُن  والبقية  فَعالنْ 

       نوحي وعاصلِ الْمعلى فكي عبا دبيـا ع
××< ×  |×<×  |××< × |××>  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسـالنْ / مفَع   
  ك في صـفَةْ مركَـب      دنيا غَروره تجيلَ  

××< ×  |×< ×  |××< ×  |××  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم /   لُـنفَع  

  

         نـوح هـدعوِب مآد أَبوك كدودج نيف مه
××< × |×< × |××<  × |××>  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسـالنْ / مفَع   
  ١ى شطِّ الْبحور وِتـروح    ترمي حمولْها عل  

××< × |×< × |××<  × |××>  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسـالنْ / مفَع  

  :  ـ الشكل الثالث ـ النعماين ٣
اَألهيف الِّلي بِـسيف الَّلحـظ جارِحنـا        

××< ×  |×< × |××<  ×  |××  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم/  لُـنفَع    

  رِمشه رمى بيه سـهِم قَطَّـع جوارِحنـا         
××< ×  |×< ×  |××< ×  |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم / لُـنفَع   
  هجره كَوانِي وِصـيرنِي علـى وعـدي        

××<  × |×< × |××<  ×  |××  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم /فَع    لُـن  

  

  بِيده سـقانا الطَّلَـى لَـيالً وِجارِحنـا         
××< × |×<  × |××<  ×  |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم /  لُـنفَع  
  آه على لَوعتي في الْحـب يـا وعـدي          

××< × |×<  × |××<  ×  |××  
  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسـ / م   ن فَعلُ

 ٢يـا خلِّ واصلْ وِوافي بِـالْمىن وعـدي       
××< ×  |×< × |××<  ×  |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفاع /   لُنفْعتـسم /     لُـنفَع  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . ونظنه خطأ " ترى محوهلا "  ـ وجاء ١٣٨ص . ـ   الـمفصل ١
  . ـ آه  وردت ـ آهني  ١٣٨ص  .م .  ـ ن ٢
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٥٣٧

٥٣٧

  . جند زِيادة على الشكلنيِ السابقنيِ ، وجند اجلناس أيضا هنا
ا كما ظهر نوع من الغناء وزنه حبر البسيط العروضي ، مثله يف هـذا مثـل سـائر                   املوالي

  .األنواع اليت وردت ضمن الزجل ، كاألوزان الثالثة األخرية واجلفرا وأبو الزلف وغريها 
  
  
  
  
  
  
  
  

   اجلفراإنتهى الكالم على الـمواليا يليه
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٥٣٨

٥٣٨

  اجلفرا
وأما الوزن فإنه : " ذكر األستاذ الشاعر سعود األسدي يف شرحه وتعليقه على وزن اجلفرا 

املتقارب ، وشطرة املزدوج + مركب من حبرين من حبور الشعر العامي ، ومها املزدوج 
ه فيكون الواحدة مكونة من سبعة مقاطع ، وأما املتقارب فشطرته من ستة مقاطع ، وعلي

  :جمموع املقاطع يف الشطر الواحد من ردات اجلفرا ثالثة عشر مقطعا كما هو مبني أدناه 
ــرا  ــا جفْ ــك ي ــذا كْتابِ   ه
   ــح الْفُل ــالد ــي ب ف جرد  

  

  يــا ســت الْجفــاري  
   ١مـــــعِ الْمـــــدنِيا

   
  ها
١ 

ذَك  
٢ 

  تا
٣ 

بك  
٤ 

  يا
٥ 

فج  
٦ 

  را
٧ 

  يا
١ 

تس  
٢ 

  تلْـ
٣ 

ج  
٤ 

  فا
٥ 

  ري
٦ 

د  
١ 

جر  
٢ 

بف  
٣ 

  ال
٤ 

  دلْ
٥ 

ف  
٦ 

حل  
٧ 

 

م  
١ 

  علْـ
٢ 

م  
٣ 

د  
٤ 

نِي  
٥ 

  يا
٦ 

  

  
  بِعــالر ــا هـ ــرا يـ   جفْـ
  مركَّبِــــه ع برتقــــالْ   

  

  
   ٢بحارِتهـــا المـــونِي 

  مــع يوســف افَنــديا   
   

فج  
١ 

  را
٢ 

  يا
٣ 

ره  
٤ 

ر  
٥ 

ـِع   ب
٦ 

  بحا 
١ 

رِت  
٢ 

  ها
٣ 

  ال
٤ 

  مو
٥ 

  نِي
٦ 

  
  بِعـــالرفْـــرا وِيـــا هج  

  

  
  ــه امــى الر ــت عل لْع٣ط    

  ــــــــ
  .  مقاطع ٦ ـ وقد وردت مجيع ردات اجلفرا ١٦ ـ  كتاب اجلفرا ، ألمحد عزيز ، ص ١
  . من احلمضيات = ليمونة ـ يوسف أفندي =  ـ الموين ٥٩ص . م .  ـ  ن ٢
   .١٦٣ص . ـ أغاين من اجلليل ٣
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٥٣٩

٥٣٩

  
فج  
١ 

  را
٢ 

  وِ
٣ 

  يا
٤ 

ره  
٥ 

ر  
٦ 

بِع  
٧ 

  طلْـ 
١ 

تع  
٢ 

ع  
٣ 

لَر  
٤ 

  را
٥ 

هم  
٦ 

هنا جاء وزن اجلفرا الصحيح وعدد مقاطعها الصحيح أيضا وليست اجلفرا يف احلقيقة 
  .سوى البسيط العروضي قسموا شطره إىل قسمني 

  

فج  
١  
× 

  را
٢  
× 

  وِ
٣  
< 

  يا
٤  
× 

ره  
٥  
× 

ر  
٦  
< 

بِع  
٧  
× 

  طلْـ
٨  
× 

تع  
٩  
× 

ع  
١٠  
< 

لَر  
١١  
× 

  را
١٢  
× 

هم  
١٣  
× 

لُنفْعتسم  لُنفاع  لُنفْعتسم  لُنفَع  
  

هذا هو الوزن الصحيح للجفرا ، وهي مركبة من وزن واحد هو الوفائي الزجلي ، البسيط 
  :العروضي ، وقسم شطره إىل قسمني ، وباالمكان تطبيقها على الوفائي 

ــي ــف         الِّل عتــو ان حينط   
  

ــو           ملــو ي ش وكــش ــي ال ف  
  الْ
١  
× 

  لي
٢  
× 

ط  
٣  
< 

  حي
٤  
× 

  ننـ
٥  
× 

  تـ
٦  
< 

فع  
٧  
× 

  فشـ
١  
× 

  شو
٢  
× 

ك  
٣  
< 

  شيـ
٤  
× 

  لمـ
٥  
× 

  مو
٦  
× 

لُنفْعتسم  لُنفاع  

 

لُنفْعتسم  لُنفَع  
 أو شطر الوفائي الزجلي أو املواليا ، وقد وردت وبدمج الشطرين فهما شطر البسيط

  : أشعار على هذا الشكل من الوزن 
  : الوراق التميمي 

  أَورد قَلْبِـــي الـــردى  
×<<      ×      |×<×  

 لُنعتــــسم / لُنفــــاع  
  

ــذارٍ بــــدا     الم عــ
×<<      ×      |×<×  

 لُنعتــــسم / لُنفــــاع  
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٥٤٠

٥٤٠

يكَالْغ دويأَسف   
×<<     ×       |×<×  

 لُنعتــــسم /          لُنفــــاع  
  

   ١أَبيض مثْلِ الْهدى
×<<×      |       ×<×  

 لُنعتــــسم / لُنفــــاع  
  :وذَكرنا يف البسيط شعرا منسوبا المرئ القيس ، ومنه" مستفْعلُن " وهنا التزم طي 

  يــا صــحبنا عرجــوا   
ــ ــةٌ دلُـــ     جمهرِيـــ

  

   ـــجأُس بِكُـــم ـــفقت  
   ـــجعرِها مــي   فـــي سـ

  طالَــت بِهــا الرحــلُ  
  :وهذا بيت آخر 

              ـدأَخــا واح سا لَيمإِنَّ أَخـي هاش  
  

ــدصِ الْفاســاقبِالن ــماِهللا مــا هاش٢و      
ــما ــي هاشــ    إِنَّ أَخــ

×<<      ×       |×<×  
 لُنعتــــسم /لُنفــــاع    

     ــم ــا هاشــ   واِهللا مــ
××<       ×      |×<×  

 لُنفْعتــس   فـــاعلُن   / مـ
  

 ــد ــا واحـ ــيس أَخـ   لَـ
×<<       ×      |×<×  

 لُنعتــــسم /لُنفــــاع   
 ــد ــاقصِ الْفاســ   بِالنــ

××<       ×      |×<×  
 لُنفْعتــس   فـــاعلُن  / مـ

، على " جفْرا وِيا هالربع " مييزها ، فقط املطلع هذه خالصة اجلفرا والشواهد كثرية ، و
أن اجلفرا ميكن أن تؤدى على حبر املتقارب الزجلي ، الذي يتألف شطره من ستة مقاطع ، 
  وتكون الردة الواحدة اثين عشر مقطعا ، وال حنس بأي خلل يف الوزن أو األداء االنشادي،

، " مس تف علْ " يث تظهر ثالثة مقاطع يف البداية ، حب" مستفعلن " والسبب هو قطع 
  .ولكن رغم هذا فاملقطع الثالث حيتم العودة إىل ثالثة عشر مقطعا 

  
  إنتهى الكالم على اجلفرا يليها أبو الزلف

  ـــــــــ
   .٢٠٥ ـ  أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان  ، البن رشيق القريواين ، ص ١
   .٦٤ ص.اجلامع يف العروض والقوايف  ـ ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                       حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                       

  

٥٤١

٥٤١

  أبو الزلف
  

نوع من أنواع الغناء الشعيب مطلعه يتألف من بيتني يكرر بعد : " قال عنه موسى علوش 
  :كل دور تكون قافية األعجاز فيه واحدة وقافية الصدور حرة ، ومثال ذلك 

    لُفو الــزيـا ب الْهاتع  
 دــر ــي ش قْلــثنيِ ع   ثُلْ

  

  عينِـــي يـــا مولَيـــا
  يـــهبهـــوى الْبدوِ

وأما الدور فهو يتكون من أربعة أَبيات تلي املطلع وتكون مجيع قوايف أعجازه واحدة 
  :باستثناء الشطر األخري ، إذ تعود قافية عجزه إىل قافية املطلع العامة ، ومثال ذلك 

 مــن ــي الْغ راع ــألْت س  
ــو ــن مطْرت ــقانِي م سو  
بــص ــن قَ ابِتو مــب شو  

ـ     الو قَـصب  وغَنى و عق
  

  عـن وِلْفــي مــا شــافو 
ــافو  ــا بِكْتـ   وعلَّقْهـ
  علَـــى روسِ شـــفافو
هيــو ــو شــ   وِميلــ
. ال يعرف سبب تسمية أبو الزلف ، وقد قيل إنه حتريف لكلمة أبو السالف أو السوالف                 

فالسالف هو خصلة الشعر اليت تسقط على الصدغ ، بينما يقول البعض إن كلمة الزلـف                
وعليه فـإن   . ة تعين احلسن واجلمال ، فالعرب يطلقون لفظ زلفاء للمرأة احلسناء            باألرامي

   .١"أبو الزلف هو صاحب احلسن واجلمال 
، كذلك نالحظ العالقة " الدور " نالحظ عالقة بينه وبني املوشح من خالل إطالق كلمة 

  .منه حىت كأن أحدمها متمم لالخر أو أنه انتزع " يا عني مولية " بينه وبني 
  . بعض الكلمات تؤدى غري طريقة كتابتها ، فاملعتمـد هـو اللفـظ ولـيس الكتابـة                  

  تلفـظ  " وسـقانِي   " كلمـة   . خطفـا   " وِلْف  " يف البيت األول تلفظ     " ولفي  " كلمة  
 " قانسي اخلليلوهكذا كل كلمة تلفظ وفق الوزن ، الذي هو البسيط " . و.  
  

  ــــــــــــ 
   .١٨٨عبية الفلسطينية  ، ملوسى علوش ،  ص  ـ  األغاين الش١
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٥٤٢

٥٤٢

 :هذا اللون من جنس اجلفرا بدون أي اختالف سوى مطلعه  
        ــف ــو الزلُ ــا ب ــات ي هيه

  عـــدنا ع أَرضٍ لنــــا   
  

ــا                 ــا مولَيـ ــه يـ زلْفَـ
ــا ــا لَيـ ــاد الْهنـ    ١وعـ

  هيـ
× 

  ها
× 

ت  
< 

  يا
× 

زب  
× 

  زِ
< 

لُف  
× 

  زلْـ
× 

فَه  
× 

ي  
< 

  مو
× 

  لَيـ
× 

  يا
× 

لُنفْعتسم  لُنفاع  لُنفْعتسم  لُنفَع  
دع  
× 

  نا
× 

ع  
< 

أَر  
× 

  ضٍ
× 

  لـ
< 

  نا
× 

  وعا
× 

  دلْـ
× 

  هـ
< 

  نا
× 

  لَيـ
× 

  يا
× 

لُنفْعتسم  لُنفاع  

 

لُنفْعتسم  لُنفَع  
  

   ع أَرضٍ لنا وعاد الَهنا لَيا عدنا/ البيت الثاين يؤدي متصال   
ةولَين ميا عي  

  " :أبو الزلف " وهذا اللحن من نفس املركبات السابقة ، وذكرنا عالقته مع 
                 ــة ــنيِ مولَيـ ــا عـ يـ

   ــع ــد انقَطَ ــسرِ الْحدي   جِ
  

وِتنــــاشِ مولَيــــا                   
ــا  ــن دوسِ رِجلَيــ   مــ

  . اثنا عشر " تناش " وكلمة " عالعني " ى بصيغة وتؤد
  يما مويلِ اهلَوى

يمـــا مويـــلِ الْهـــوى           
ــاجِر وال  ــربِ الْخنـ   ضـ

  

ــا                   ــا مويليـــ يمـــ
ــا  ــذلْ فيـ ــمِ النـ   حكْـ

د مث اخلتم بالياء املشددة ويظهر  أن جلميع هذه األلوان صلة قوية مع املواليا ، فالوزن  واح
  .مع ألف االطالق فيها كلها لكأا أخذت من شفة واحدة 

  إنتهى ميا مويل اهلوى يليه الزجل التفعيلي
  ـــــــ

  " .هيهات " وأيضا " عاهلات " يؤدى " أبو الزلف "  ـ مطلع ١
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٥٤٣

٥٤٣

  الزجل التفعيلي
تتردد التسمية ، والسبب كما " الشعر العامي احلديث " نرى أن تسميتنا أوفق من تسمية 

شعر " أن األصل عندهم الزجل وليس سواه ، وحىت تصح تسميتهم فال بد أن يكون 
وهذا القدمي ليس سوى الزجل ، لذا أخذنا االسم من أصوله وهو تفعيلي ألنه " عامي قدمي 

لة يعتمد التفعيلة ، واخترنا جعل الزجل التفعيلي بعد الزجل مباشرة ، رغم سبق شعر التفعي
  . الفصيح ، وما ذاك إال لعدم رغبتنا فصل الزجل التفعيلي عن الزجل 

  : سعود األسدي 
  تقْصري / أَمشِ /    قَديشِ بحلَم أَمشي عا حفِّةْ جبلْ 

××< × |××< × |××<×  
 لُنفْعتسم / لُنفْعتسم / لُنفْعتسم  

  سنابل = سبلْ /  بلْكي بطُلْ عامرجِ كُلْياتو سبلْ 
××< × |××< × |××<×  

 لُنفْعتسم / لُنفْعتسم / لُنفْعتسم  
  واشوف يف الوادي            

××< × |××  
 لُنفْعتسم /  لُنفَع  

  وهو الطَّقس نادي 
××< × |××  

 لُنفْعتسم /   لُنفَع  
ـِه تنادي           شي راعي

××< × |××  
 لُنفْعتسم / لُنفَع  
  . العرب ال تبدأ بساكن لذا ألغينا لفظ الـميم / من بعيد  
××   

 فتسم { م{  
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٥٤٤

٥٤٤

  وِصوتا يف الْمدى يترك صدى 
<× |××< ×   |××<×  
لُعن / مسفْتلُعن /  مسفْتلُعن    

  وِغريِها ما يف حدا 
<×<× |××<×  

 لُنفْعتلُ/ مفْعتسم  ن  
  وتكْتك أَنا 

××<×  
 لُنفْعتسم  

   ١وِيتكْتكُو طْيورِ احلَجلْ
××< ×  |××<×  

 لُنفْعتسم /  لُنفْعتسم  
  : وله أيضا 

 هنوشغالن   تالبنشو   ه  
 ××  | ××  |×××  
  لُنفَع /  لُنفَع /  فْعولُنم  

هشوشرم  جِسرطْرِ  النعب  
×× |   ××  |×××  

  لُنفَع /  لُنفَع / فْعولُنم  
  نتشت  من     تفَّاحتها 

 ×× |  ×× |×××  
  لُنفَع /  لُنفَع /فْعولُنم  

  ـــــــــ
   .٦٦ص .شبق وعبق  ـ ١
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٥٤٥

٥٤٥

  ولَمن   أَعطَتين    اياها 
 ×× |  ×× |×××  
  لُنفَع /  لُنفَع /  فْعولُنم  

      قاعد    بِحذاها وانا
 ×× |  ×× |×××  
  لُنفَع /  لُنفَع / فْعولُنم  

   هشتها   ننم   شتأن  ت / إطالَة / تا / ت  
 ×× |  ×× |×××  
  لُنفَع /  لُنفَع / فْعولُنم  

هشعقَلْيب  رب   يتس١ح   
 ×× |  ×× |×××  
  لُنفَع /  لُنفْع/ فَعم  ولُن  

  . لقد التزم الشاعر بشكل من املتدارك وهو ازوء ، وهو املزدوج الزجلي 
  : تركي عامر 
 تقلُّوا الوخ  

××<×  
 لُنفْعتسم  

 ـِه ـِرجع منِ الغرب   ي
××< ×  |××  

  لُنفْعتسم /  لُنفَع  
   حففَرحِ يطْرالـم م {ت{   

××< ×   |××  
  مستفْـ/ ن مستفْعلُ

  
  ـــــــــــ

   .١٠٤ص .شبق وعبق  ـ ١
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٥٤٦

٥٤٦

 هراربِـأَس  
<×  |××  

 لُنع /  لُنفَع  
   رجهم { وِالبومِ ي{  

××< × |×  
 لُنفْعتسـ / مسم  

 ـِه   سقْف هـ اخلرب
×< × |××  

 لُنفْعت / لُنفَع  
 لْكي القَلَقب  

××<×  
 لُنفْعتسم  

ـِيبزرِ   قِ نهاره ب
××< × |××  

 لُنفْعتسم /  لُنفَع  
  : هنا جند أن الشاعر رتب بيتيه بطريقة التفعيلة 

 بِــهرــنِ الْغم ــعجيِر ــتقلَّــوا الْوخ  
  ــه ــقْف هالْخربِ س ــر جهــومِ ي   وِالْب

  

       هــرار ــرفح بِأَسـ ــالْمطْرحِ يفَـ   تـ
ـ  ــق بِيبـ ــي الْقَلَ ــاره بلْك   زرِقِ نه

  . والشعر هنا من السريع العروضي وهو السريع الزجلي نفسه 
  : وله أيضا 

 رميل ع رص  
××<×  

 لُنفْعتسم  
  ـــــــ

   .٢٤ص .سطر اجلمر  ـ ١
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٥٤٧

٥٤٧

هلى صورع دايِـر  
××< ×  |××  

 لُنفْعتسم /  لُنفَع  
  منا الغيا / فيفيها= ف  

××<×  
  علُن مستفْ

 هبعب كحبِـض مع  
××< × |××  

 لُنفْعتسم /  لُنفَع  
  لى كيفُهع م { سارِح{  

××< ×  |××  
 لُنفْعتسفْـ  / متسم { م{  

 هبلْ  حقحب  
<×  |××  

  لُنع / لُنفَع  
  }م { وِالذِّيبِ  

××<  
  }  م { مستفْعِ   

  ١صورهعم بِـيزكْزِك ال 
 × |××< × |××  
 لُن / لُنفْعتسم /  لُنفَع  

  . هنا أيضا كاملثال الذي سبق ، الشعر من السريع 
  : يعقوب أمحد 

 طارلْعِ القلو طأُس نالنْ / مفاع لُنفَع لُنفَع  
  ــــــــ

   .٩ص . ـ سطر اجلمر ١
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٥٤٨

٥٤٨

 ارصوبِ الد ع رسافوِم / لُنفاع لُنالنْ فَعفَع  
 ارني الزدش هفْعوالنْ / يا فاطْمم لُنفَع لُنفَع  

  مد / ال نِتأَخر / فَعلُن فَعلُن مفْعولُن / لَنِتأَخر ... من بدري 
  فَعلُن فَعلُن مفْعوالنْ / ظَهرِك هالـمحين شديه 

  مفْتعلُْ / لُن فَعلُن فاعلُ فَع فَع/ يا عروسه يا ام الشهدا 
 منحبالر هِكحي وِجسفْعوالنْ / وِامم لُنفَع لُن١فاع  

  : صاحل حممد فارس 
  مستفْعلُن مستفْعلُن / فَرعون ثاين عالدين 
  مستفْعلُن مستفْعلُن / جايِ بتوايل هالدين 

  تفْعلُن مس/ حاملْ معو 
  مستفْعلُن / بدلِ العصا 
 كفَش ربنع / لُنفْعتسم  

ـِب معو    مستفْعلُن / جاي
 عنيأَرِب رشعنت / لُنفْعتسلْ / مالتانْ / فَعفْعتسم  

 لْ البِسنيقاتـُوبِ الـم   مستفْعالنْ / مستفْعلُن / ث
  مستفْعلُن / وطالع معو 

  ٢مستفْعلُن مستفْعلُن / هيدا اجلَزا لَلِّي عصى 
  
  

  إنتهى الفصل الثالث يليه الفصل الرابع
  
  

  ــــــــ
   .٤٣ص .فاطمة  ـ ١
   .٢٨ص . ـ وطن غري شكل ٢
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٥٤٩

٥٤٩

  الفصل الرابع
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٥٥٠

٥٥٠

  علم القوايف
  القافية حد

 من من أول متحرك قبل ساكنني يف التفعيلة األخرية تبدأ يف تعريف حد القافية أا صح
 = نعلُاْـفَ"  يف البيت تفعيلةالبيت ، ويعنون حروف التفعيلة ، فمثال لو كانت آخر 

 بالقافيةة ي وقبل األلف توجد الفاء ، إذا بدا مها األلف والنونفيها الساكنني فإن" كات 
         و   التاء هي بداية القافية ،فإن } تفْعلُنمس{  كانت ولو،  } فاعلُن{ هنا الفاء 

 }منلَتفا{ الفاء ، و  } فاعمفا{ العني ، و  } عيلُننالتفَ{  ، و الالم } عالعني  } عولُن
كون آخر تالفاء ، لكن قد  } فَعلُن{ العني ، و  } عولُنمفْ{ اء ، و الف } فاعلُنمت{ ، و 

يف } فَعلُن {  ، مثل عليها بدون متحرك قبل ساكنني لدخول زحاف أو علة تفعيلة
 نلُمستفْع{  اليت قبلها ، فآخر تفعيلتني يف البسيط التفعيلةالبسيط أو اخلبب ، هنا ينظر يف 

 لُن{  من الالمة القافية هنا ا بدايذإ} فَعفْعتسلُمكون ت ذلك يف اخلبب حني لثوم } ن
 نلُفَعِ{ ال يضر ، ألن القافية} فَعلُن { أو } فَعلُن {  قبلها وما} فَعلُن { التفعيلة األخرية 

 لُناملؤلف من شعر ت أخذنا هذا البيفلو. تبدأ من الالم } فَع:   
مواسرِ س  الْ ميمِ    وـخيةَ الـدـريقي خ   

  

نِ     فَيانِعطَع نضِ موالْ الرجظَمـي  فاف   
 ألنه املتحرك األول قبل ، " اجلَفاف"  كلمة من القافية هنا حرف الفاء األول بداية

   : هذا البيتأخذنا والساكنني ، كذلك ل
   : نواس أبو

ــا ــمِ ي ــن حكَ فْسِ مــن ــقيق ال ش    
  

ــت نِمــي و ــن لَيل ع ــم ــمِلَ ١ أَن    
 تتكون من كلمتني ، د قالقافية وهذا يعين أن ، " ولَـم"  تبدأ من حرف الالم يف القافية

  :ولو أخذنا هذا البيت 
   : بن أيب ربيعة عمر

ــِسي ــه  بِنفْ بكي حــت أَش ــن م     
  

نمـكا الْ    وال     إِنْ ش ـبح بكْـذ٢ي        
  

  ـــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٨ ص. ٢ج  / لديوانا ـ ١
  . ١٠١ ص.الديوان  ـ ٢
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٥٥١

٥٥١

  . يعين أن القافية هنا كلمة وهذا "  يكْذب"  هنا تبدأ من حرف الياء يف القافية
  :  أخذنا هذا البيت ولو
   :فهد أبو خضرة  . د

     جمـوح الـصبا بـاقٍ تحديـه        باقٍ
  

ـ اـ لَي أَبلـى  يك الدهر قَد     وإِنْ      ١يهـل
 ، وتكون كلمة كلمة بعض إذا قد تكون القافية  ، " لَياليه " يف تبدأ من الالم الثانية القافية

   .، وتكون كلمتني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
  . ٣٠٩ ص. ١ج  / الشعريةاألعمال  ـ ١
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٥٥٢

٥٥٢

  القافية  حروف
  :  حروف يلزم التقيد ا ، وعدم اخلروج عليها ، وهي ستة أحرف للقافية

١ وِالرلْاَ ٢ . يولْاَ ٣ . لُصخ٤ . روج الرد٥ . ف أْـالت٦ . سيس خيلُالد.   
 الذي ترتكز عليه القافية والقصيدة ، ومنه تأخذ األساسي احلرف هو : الروي ـ ١

  . ية ، سينية ال ميمية ، دقصيدة:  امسها ؛ فيقال ةالقصيد
   : فراس احلمداين أبو
تــاه ــ الْضنـ ــالملْ لموقَـ    يعـ

  

  ١يضـــهوهـــا نوح ناوأَر امـــلَ
 الرب ع الروي ، ألن الحرفرف املد الذي ينتج عن إشباع حركة ح هو : الوصل ـ ٢

  .تقف على متحرك 
   : فراس احلمداين أبو
ــوالَّكَت ــاتركْم الْفـ ــمـ    اد كَـ

  

ــكَت ــش فلُّـ ــرِعالـ     ٢روضِعالْ بِـ
هاية ، ألننا مند حركتها نعروض ـ لكن الضاد ليست ال هو الضاد من ـ بالالروي

 هي الرويشباع حركة ا فهذه الياء الناجتة عن ،"  يروضعالْبِ"  لنقف على ساكن ونشبعها
  . الوصل ، وهي تظهر يف اللفظ وال تكتب

شباع  واحلرف الناتج من اال،شباع حركة هاء الوصل ا اخلاء ، وهو بفتح : اخلروج ـ ٣
  :  ج هو اخلرو

   : شوقي أمحد
جــــانو لَماثَــــتر بهــــاان    

  

ودــــ قالبشائركْ ر٣اهــــبان    
، ـاؤنثم أو امذكر إن كان  الوصل وهي هاء الضمري دوما ،هاء " هابانكْر"  يف اهلاء

 ، وقد يأيت اهلاءكة رشباع حاواأللف اليت بعد اهلاء ، هي اخلروج ، وهي ناجتة عن 
  :مثال الواو . واوا ، ياء اخلروج ألفا ، 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٨ ص.الديوان  ـ ١
  . ١٧٨ ص.الديوان  ـ ٢
  . ٢٧٠ص . ٥ج/ املوسوعة الشوقية  ـ ٣
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٥٥٣

٥٥٣

   : شوقي أمحد
    هدقَـــر مفـــاه جناكضمـــ

  

وبكـــاه وـــرحـــمع ود١ه                   
 " وهدوع"   اهلاءحركةشباع ااء وصل ، والواو الناجتة عن  ، واهلروي " هدوع"  من الدال

  :مثال الياء  . خروج
   :فهد أبو خضرة  . د

    يـه دح ت با بـاقٍ   الـص  مـوح  ج باقٍ
  

نْإِو يك الد هـ  ر ـ لـى لَ  ب أَ د قَ         ٢يهـيال
 فإذا ، خروج " يياليهلَ" شباع حركة اهلاء ا روي ، واهلاء وصل ، والياء الناجتة عن الياء

   :  كهذا البيتسكنت اهلاء فال يوجد خروج بعدها
   :فهد أبو خضرة  . د
رــــــلَؤادي إِ فُــــــيديه   

  

    ٣هيرِ ناصــــيــــا راُءمســــ
  . ساكنة فال خروج بعدها اهلاء
 ألفا ، واوا ، ياء ، وجيوز يأيتف مد لني قبل الروي مباشرة ، وقد ر حهو : الردف ـ ٤

مثال .  ال جيتمع معهما األلف حرف الواو مع الياء يف قصيدة ، لكن حرف عجيتمأن 
  :الردف ألفا 

   : أمحد صاحل
ـ  ني م  بِ د ع بلْ قَ اـي ه و ـ ى و ابِصت      

  

طُالْوبِ ف فْن سي بعـ  د ـ  غ ولِـ ط         ٤بِاي
 ، والردف ةفمردو روي ، وقبلها ألف ، هذه األلف هي الردف ، والقافية تسمى الباء

 ال جيوز أن ألفاليس له عالقة حبركة الروي ساكنا كان أو متحركا ، ومىت كان الردف 
  . بالواو أو الياء دفجيتمع معه ر

  
  ــــــــــــــــ

  . ٦٥ ص. ٣ج/ املوسوعة الشوقية  ـ  ١
  . ٣٠٩ ص. ١ج/ عمال الشعرية األ ـ ٢
  . ٣٠٤ ص. ١ج /  ـ ن م ٣
  . ٩٦ ص.حلة ررموز فجر امل ـ ٤
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٥٥٤

٥٥٤

  : بالواو الردف
   : حبيب شفيق
ــ لْهي ــى فَــ ب ــحرق ــلْي قَ ف    يبِ

  

ــ لْه تــز هــ أَر ــ عراحفْ    ١ينِوي
  :  يف نفس القصيدةياء الردف بالو ، وقبلها الواو ردف ، ي روالنون
   : حبيب شفيق

ــذ ــاتل كَيهـ ــمـ     ةٌبي غاضـ
  

ــافُرحأَ ــ هـ ـــكِّ سةُرفْشـ     ٢نِيـ
 قول أو " هابانكْر" إذا كان الردف ألفا كقول شوقي فها الياء ردف ،  روي ، وقبلالنون

 بالواو أو الياء يف نفس القصيدة كقول الردف جيوز أن يأيت فال " يابِغ" صاحل أمحد 
 ن جيتمع الردف بالواوأ ويف نفس الوقت جيوز ، " نِـيكِّس " " يوينع" شفيق حبيب 

  . حبيب يف قصيدته  شفيقكقولوالياء يف نفس القصيدة 
 حرف ألف بينه وبني الروي حرف ، وذا خيتلف عن الردف هو : التأسيس ـ ٥

 أما ،مباشرة قبل الروي يأيت  ألن الردف باأللف ليس بينه وبني الروي حرف إمنا ،باأللف 
  :مثال التأسيس .  يأيت مباشرة قبل الروي فالالتأسيس 

   : احلالج
ــا ــو مي ضــع الن ــرِاظ م ــن            رياظ ن

  

يــاوكــانَ مالــس ــرم ا خــن٣ريط          
 هي  ، ـ وقبل الطاء ألفالطاء وقبله حرف متحرك ـ ، " ريخاط"  هو الراء من الروي

د صاحل أمحبيت يف " يابِغ" ألف التأسيس ، وهذه ختتلف عن ألف 
 هنا بني بينماالروي ، ففي بيت صاحل أمحد ال يوجد حرف بني األلف وبني  .  السابق

 أو القصيدةف والروي يوجد حرف ـ الطاء ـ ، ومىت وجدت ألف التأسيس يف لاأل
  .القطعة فإا تلزم حىت النهاية 
  ــــــــــــ

  . ٢٥ ص.اذا مل ـ ١
  . ٢٦ ص.ملاذا  ـ ٢
  . ٣٧ ص.الديوان  ـ ٣
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٥٥٥

٥٥٥

دائما ،  رك احلرف الذي يفصل بني الروي وألف التأسيس وهو متحهو : الدخيل ـ ٦
 فوجودهمؤسسة ـإذا الدخيل ال يكون إال يف القوايف ال.  يف بيت احلالج السابق ءاكالط

مقترن بوجود ألف التأسيس ، ويكون الدخيل أي حرف من حروف اهلجاء غري ألف 
 حروف كلها والطاء واهلمزة والدال فالالم " قد ، صامئ ، ناعط ، قاسجال" .  مدـال

  .دخيلة 
  :نساء اخل

  وكُلُّ طَويـلِ الْمـتنِ أَسـمر ذابِـلٍ        
  

  ١حِئوكُلُّ عتيـقٍ فـي جِيـاد الـصفا        
اهلمزة دخيل واأللف تأسيس ، والحظ أن التأسيس هو ألف مد وليس األلف اليت عليها 

  .ال تعد ألف تأسيس " سموأَلُ ، أَشأَم " مهزة ، فاأللف اليت تكون عليها اهلمزة مثل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .١٤ص .  ـ شرح ديوان اخلنساء ١
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٥٥٦

٥٥٦

   حروف القافية جدول
  :مجعها أبو سعيد شعبان بن حممد القرشي اآلثاري فقال 

ــا  ــسها دخيلُهـ ــا تأْسيـ   روِيهـ
  

  ١ورِدفُهــا خروجهــا ووصــلُها  
   :ليلُع/  ـ الروي والوصل ١
   

ي ل ع 
  فدرِ

 لُ
يوِر 

 و
ولص 

  
  : ها بانكْر/  ـ اخلروج والردف ٢
  

ر ا ب ك 
  فدرِ

 نُ
يوِر 

ـه 
ولص 

 ا
روجخ  

  
   :لُكام/  ـ التأسيس والدخيل ٣
  

 ا ك
سيسأْت 

ـم 
خيلد 

 لُ
يوِر 

 و
ولص 

   
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ  
   .١٢٨ص .  ـ الوجه اجلميل يف علم اخلليل  ١
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٥٥٧

٥٥٧

   القوايفأنواع
  . مطلقة ومقيدة :  نوعان القوايف

 الروي فيها متحركا ويف أي حال ، سواء يكونهي القافية اليت : مطلقة ـ الالقافية ـ ١
        " الم ، سهاد ، جِتابك " تأسيسدف وال كانت مردوفة أو مؤسسة ، أو بدون رِ

 "كاتبسائ ، رغاض ، ب " " طَونس ، هرج ، لٌم " " نهلَ ، رلٌي. "   
  : املالئكة نازك

ـ  ها ه و  الـش اعكَ الْ ر ئيـب و  احيـد     
  

تحـ  ت ساآلصـالِ  عِم  ـ اَأل و ١باحِص        
  . روي وهي متحركة ، إذا القافية مطلقة احلاء

   :فهد أبو خضرة  . د
رــــــلَؤادي إِ فُــــــيديه    

  

                    ٢هيرِ ناصــــيــــا راُءمســــ
  : يكون رويها ساكنا اليت هي:  املقيدة افيةالق ـ ٢

   : املالئكة نازك
لُ يف جالْ ة برِح هيبِ الر س ةٌفين ت حـ  الْ ت ٣ساْءم   

  : املقطع الثاين ويف
   ٤حيق الس طِّى الش لَديها إِ ه ي انَبال ر  و تارـس

  

  .، إذا القافية مقيدة   والقاف ، ساكنتاناهلمزة
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .١١٢ ص. ١ج/ الديوان  ـ  ١
  . ٣٠٤ص . ١ج/ األعمال الشعرية  ـ ٢
  . ٦٠٢ ص. ١ج/ الديوان  ـ ٤ + ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                     حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                         

  

٥٥٨

٥٥٨

  الروي
  

 تكون رويا أن للروي هناك حروف يصح أن تكون رويا ، وهناك حروف ال يصح بالنسبة
  . وهناك حروف ال تكون إال رويا 

  : رويا يكون يصح أن ما ـ ١
حازم  كقول" صى ضى ، ع ، مىتم ، ذاإِ" من الكلمة  اليت هي جزء:  األصلية األلف

  :  يف مقصورتهالقرطاجين
ــا نرابِ ظُعالــس ــر حهــا بز ــد   وقَ
ــا  ــت حمولُه ــد حملَ ــب قَ جائن  

  

   يحملْن رقْما مثْلَ نخـلٍ قَـد زهــا        
   ١قَلْبِــي ، فيمــا حملَتــه مــن نجــا

  . ، فالقافية مقيدة ساكنة ، وهي الروي وهي أصلية " زها ،  جنا"  يف األلف
  : ومثل هذا قول سعية بن غريض بن السموأل من عادياء 

        فُهـعض بِـك ـرحال ي ديقَكص فَعرا  
  ي علَيــك وإِنَّ مــنيجزيــك أَو يثْنِــ

  

  يومــا فَتدرِكُــه الْعواقــب قَــد نمــا
  ٢ك بِما فَعلْـت فَقَـد جـزى       ى علَي نأَثْ

 بِس الن ا ياُءقحلْيضي ، وترضي ، يقَن ، يالقاضي: "  األصلية الـمكسور ما قبلها الياء
  :الصلتان العبدي  كقول" دي نري ، هص ، مةُفَفَّخمـال

ـ        أَشاب الصغري وأَفْنـى الْكَبِيـ
 مولَــةٌ يلَي ــتمرهــاإِذا ه  

ــا   ــدو لحاجاتن غنو ــروح ن  
ــهِء حاجاتــرالْم ــعم مــوتت  
  إِذا قُلْت يوما لمـن قَـد تـرى        

  

  ـر  كَـر  الْغداة  ومر  الْعـشي      }م{ 
ــيفَت مــوي ــكذل ــدعــى بأَت  
      يقَـضنال ت عــاش نةُ محاجو  
        ـيقـةٌ مـا بحاج قَى لَـهبتو  

ــي  ــيأَرونِ ــسرِي أَروك الْغنِ   ال
  ــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٨ص .  ـ رفع احلجب املستورة عن حماسن املقصورة للسبيت ١
 منسوبا إىل عائشة رضي ٣٢ص .دالئل االعجاز / والشعر موجود عند اجلرجاين   .١٠٧الصاهل والشاحج ص ـ ٢

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : رِضوان اهللا عليها أا قالت ومن الـمعروف يف ذلك خرب عائشة { : اهللا عنها  قال 
  .وذكر الشعر } فأقول " أَبياتك : " وسلم كثريا ما يقول 
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٥٥٩

٥٥٩

        نِيـهـى بصلُقْمـانَ أَو ـرت أَلَم  
  بني بدا خب نجـوى الرجـالِ      
  وسرك مـا كـانَ عند امـرِئٍ     

  

   ـمنِعا ورمع تيصأَوو  ـيصالْو   
     جِيالــن بخ كرس دنع فَكُن  
ــيفالْخ ــرغَي الثَّالثَــة ــرس١و  

  . ، فالقافية مقيدة ساكنة وهي الروي ، وهي أصلية  يف أواخر األبيات الياء
  : النسب املشددة واملخففة ياء
   :فهد أبو خضرة  . د
رــــــلَؤادي إِ فُــــــيديه    

  

                     ٢هيرِ ناصــــيــــا راُءمســــ
  . ، فالقافية مطلقة متحركة النسب وهي الروي ، وهي ياء " هيرِناص"  من الياء
   : شوقي أمحد

ــقُ ــ لَتلْ ا لَمــت ــ حقي يدري ــو ام           
  

ــ ــ ذاهكَ ــدذاهكَ ــ العم ال              ٣يوِلَ
  .قافية مطلقة ، فال  ياء النسب وهي الروي ، وهي متحركةالياء
  :  النسب املخففة ياء

   :للمؤلف
ـِها أَفْتخــر  اد الــضةُغــلُ    بــ

  

ــغلُ يت ــا ــميس ن بِسي عــر             يبِ
 ، فالقافية مقيدة ، لكن الياء ساكنة النسب وهي الروي وهي ياء " يبِرع"  من الياء

  .الـمشددة أيضا تشتمل على الياء الـمخففة 
  " : لو ح ، يلوسأَ: " مضموم ما قبلها ـلية ال األصالواو

ــا ــاذي ــهل ع ــي في ــلْ قُ ي ل   
 ــت ــلَّ وقْـ ــي كُـ ــر بِـ   يمـ

  

     لوســــ أَفيــــ كَدابــــ ذاإِ
ــو ــر يحلــ ــا مــ   ٤وكُلَّمــ

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

ونسبهما  . ١٦٧ص . ل وقد ذكر عدنان حقي بيتني يف املفص . ١٨٣ ـ ١٨٢ . ٢ ـ خزانة االدب للبغدادي ج ١
  .إىل أيب العتاهية 

  . ٣٠٤ ص. ١ج/ األعمال الشعرية  ـ ٢
  . ٤٦١ ص. ٥ج/ قية واملوسوعة الش ـ ٣
   .١٦٨ ـ ١٦٧ص .  ـ املفصل ٤
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٥٦٠

٥٦٠

  . روي وهي ساكنة ، فالقافية مقيدة الواو
   : بن ثابت حسان

ــا تذاإِ ــر م عرــا الْع ــ فين غالم   
ــذاإِ ــم لَ ي ســ قَد ــلَب ش زارِاِإل د         
ويل  صـاح ـ  ب م ن ـ  ب ـ ي الش نِ يصبان   

  

ــافَ ــالُ ينْإِ م ــق ــه لَ م ــن ه وه   
ــ ــا كذلفَ ــفين ــ الَّ ذي ال هوه           

ــفَ ــولُأَ اروطَ ــ وق ــروطَ ا هو١ه    
و أ اخليار جبعلها وصال ويكون ما قبلها رويا ، ها فياهلاءهذه : احملرك ما قبلها صليةاأل اهلاء
   :ها رويالجبع
ــطَعأَ يتــا طائ ــ فيه أا عــكارِ و اه        

  

ــح ــاَءلْغَ ةًديقَـ ــبـ     اهرِاد يف جِـ
فَوــر أُ اسنــى و ــعث بــا فارِد ٢اه   

سيس ، ألف التألف هنا ذا جعلت اهلاء رويا فاألإف . صليةأ" ا هفارِ / اهكارِ"  يف  اهلاء
 اإفذا سكن ما قبل اهلاء إ، ف دفلف رِاء روي واألذا جعلتها وصال فالرإ دخيل ، ووالراء

  .ال رويا إال تكون 
ـ أَ وٍءـ س الِـعفْأَ ن ع ترفَسأَ صبحت   
وــإِ قــولُتنــكم ــناللَ سةــ حيرٍد    

  

    باهشــ اَألةَليلَــ قَنــامِاَأل نيبــ
ــأَفَأَ نــأَ ت صدأَ قمــولُ ر    ٣ اِهللاس

   " . اِهللا / باهشأَ" لف من  قبلها ساكن وهي األن ما هنا روي ألاهلاء
  : وقال التنوخي 

  :وإن كان ما قبلها ساكنا فهي روي كقوله 
        ـوالْم ككْـرذ عـدال ت ها الْقَلْبأَي  

ــ ــاي الْإِنَّ ف ــرةً واتعاظً بع تــو م  
  

ــه   }م{  نم ــك نوبــا ي ــن بِم قاَيو ت  
ـ    ع رِ الْقَلْبجفَاز    ـهعدو ـواكه ن  

  

   .٤}فجعل اهلاء رويا ال وصال ، وأَتى قبلها تارة بنون وتارة بعني 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٨ ص. الديوان  ـ ١
   .١٦٨ص .  ـ املفصل ٣ + ٢
   .٧٦ص .  ـ كتاب القوايف ٤
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٥٦١

٥٦١

  :ائدة  والثانية وصل ومثلها اهلاء الزروي وىلاأل،  جباهها ،مياهها:اهلاء املضاعفة
قبِ س أَ بِجارِالتعمـا  كَ مـورِ  األُ قاب   
ــاوالُمأَ ــن ريمــي الْوذَ لاثن جمهــاع      

  

تـ بِ قيسالنلِع ن ـ حالًعنيت ـ وذح    اـه
وــادور ــل ن ــ الْرابِخ بنِين ــاب    ١نيه

 " الياُء ووالوا"  وهو حرف ردف ساكن لكن ما قبلها زائدة" نيها بن / ذوهاحت"  يف اهلاء
 رويا  باخليارِءمفصل حني جعل اهلاـ صاحب الوهموقد .  اهلاء روي والقافية مردوفة ذاإ
   :البحتريبيات أال رويا وذكر إو وصال وليست أ
تنصب  ـ  فيها و ـ جِع م مـاءِ  الْ ودـف   ةًلَ

ــائلَةً  ــضاُء س يةُ الْبــض ــا الْف   كَأَنم
  هـا حبكًـا  إِذا علَتها الـصبا أَبـدت لَ      

ــا ــي جوانِبِه ف ــراَءت ت جــومإِذا الن  
  

ـ  ةًج خارِ لِيخالْكَ م ن ـ  ح لِب م ريهـا ج  
  من السبائك تجـري فـي مجاريهـا       
ــا  ــا يباكيه يانأَح ــث يالْغ ــق يرو  
  ٢لَيالً حِسبت سماًء ركِّبـت فــيها      

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
   .١٦٨ص .  ـ املفصل ١
وجيوز أن تكون الياء رويا ، وحينئذ تكون اهلاء وصال واأللف خروجا ، ويصح : " قال  : ١٧١ص . ـ   املفصل  ٢

  : بترتيب خمالف ٢٠ص  . ١ج / واالبيات يف ديوان البحتري " . أيضا أن تكون اهلاء رويا واأللف وصال والياء ردفا 
ــتنصب فيهــا و  مــاءِ  الْفــودم ـ جِع   ةًلَـ

ــا ــائلَةً  كَأَنمـ ــضاُء سـ ــضةُ الْبيـ    الْفـ
  إِذا علَتهــا الــصبا أَبــدت لَهــا حبكًــا    
  فَحاجِـــب الـــشمسِ أَحيانـــا يـــضاحكُها
ــا   ــي جوانِبِهـ ــراَءت فـ ــوم تـ   إِذا النجـ

  

ــخالْكَ ــ خارِلِي ــةًج م نــ ح لِبم ــاج   ريه
ــا     ــي مجاريه ــري ف جت كبائــس ــن ال م  

ــنِ  ــلَ الْجواشـ ــيهامثْـ ــصقوالً حواشـ   مـ
ــا    ــا يباكيهـ ــث أَحيانـ ــق الْغيـ   وريـ
  لَــيالً حــِسبت ســماًء ركِّبــت فيهــا    
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٥٦٢

٥٦٢

   القافية حركات
  :مجعها أبو سعيد شعبان بن حممد القرشي اآلثاري فقال 

  ــباع شاال ــذْو ــاذٌ ح ــرى نف جم  
  

ضـــاعلَهـــا أَو جيـــهوتو س١ر  
 ، التوجــيهحلذو ، امجرى ، ـشباع ، الالرس ، اال: كات  القافية ست حرحركات

  . النفاذ 
 الكاف الفتح وهي كةحر " لُكام" سيس ، مثل ألف التأ ما قبل كةحر هو:  ـ الرس ١

  . الرس 
 حركة " لُكام" سيس ،ألف التأ الدخيل الذي بني الروي وبني كةحر هو: شباع ال ـ ا٢َ
  . شباع ميم هي اإلـال
ي حركة حرف الروي ما كانت أمطلق ، ـ الروي الحركة هو: ى مجرـ ـ ال٣

  . و اجلر أو الرفع أبالفتح 
 و أ الغني حذو حركة " ابغَ"  مثل ، احلرف الذي قبل الردف حركة هو: حلذو ا ـ ٤
 "عصولُأُ" و أء حذو ا الظحركة " ظيم " الصاد حذو كةحر  .  
 ، لْص ، حدسأَ: " مقيد ، مثل ـوي ال احلرف الذي قبل الرحركة هو:  ـ التوجيه ٥
ضرالتوجيه   والصاد والراء هيالسني حركة " ب .  
 " هبانكْر "" هابانكْر" و جرا أ رفعاو أ هاء الوصل ما كانت نصبا حركة هو:  ـ النفاذ ٦
 "بانِكْراهلاء هي النفاذ حركة " ه .  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
   .١٣١ص . م اخلليل الوجه اجلميل إىل عل ـ ١
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٥٦٣

٥٦٣

   القافيةمساءأ
ـ  ٣ر ، تاملتواـ  ٢ املترادف ،  ـ١: كثر قل فاأل ا من األأ القافية مخسة نبدمساءأ

  . املتكاوس ـ  ٥املتراكب ، ـ  ٤املتدارك ، 
  :مجعها أبو سعيد شعبان بن حممد القرشي اآلثاري فقال 

  إِذا مــا الـساكنانْ    " متكاوِس  " قُلْ  
 و "م ــب راكقَا " تــد ــا أَح   إِذا م
 و " كـــدارتـــالَ" معثَقيـــلٌ ج  
 و " رــوات تــطْ " م سالْو ــك   بِتحري

  "سـبكْرف   " وسمطُها الْحاوي لَهـا     
  

  حفــا بِــأَربعٍ لَهــا التحريــك كــانْ
ــا   ــا تحقِّقَـ ــةً تحريكُهـ   ثَالثَـ
ــوالَ   ــد وأَحـ ــا كَأَغْيـ   بينهمـ

ــسا ــرادف " كنان وال تــطْ" م   فَقَ
      فـرهـا اَألحنع نـاب كاترالْح١و  

، هي أواخر حروف أمساء القوايف ، السني من متكاوس ، " سبكْرف : " حروف الكلمة 
  .والباء من متراكب ، والكاف من متدارك ، والراء من متواتر ، والفاء من مترادف 

  : مقيدة ـال يف القافية الإوال يكون  ساكنني ، تعاقب هو:  ـ املترادف ١
   : احلالج

ــاأَ ــنـ ــلٌ عقيم سـ    ليـ
  

ـ  ـ  ينِداوِفَـــ    ٢كاْودبِـــ
   . املترادف ، فالقافية من ساكنان " كاْودبِ"  والكاف من لفاأل
  : بني ساكين القافية   حركةعتق نأ: متواتر ـ ـ ال٢
   :بو خضرة أفهد  . د
حلْــملَــإِي بِــلْ قَتى ديــانم طَّــعرة   

  

لىع ـ  ناحٍج م ـ  األَ ن واقِش ـ  خ        ٣اقِفَّ
من  القاف كةحر "إ الناجتة عن والياءلف  بني ساكنني مها األوقعت " اقِفَّخكة شباع حر

   .، فالقافية من املتواتر  " اقيفَّخ"  القاف
  ــــــــــــــ

   .١٢٨ص .  ـ الوجه اجلميل يف علم اخلليل ١
  . ٥٧ ص. الديوان ـ ٢
  . ٣٢٥ ص. ١ج / عمال الشعرية األ ـ  ٣
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٥٦٤

٥٦٤

  : فاروق مواسي  . د
ـ  الَّ ضاَءأَ ـ  لُلي ص بـ  ح ا مراحـي  جِ ن   

  

ــهفَ يب ــو اشــديهص بحــص          ١باحِ ال
  .  من املتواتر فالقافيةمر ، بني ساكنني ،  األنفس " باحِالص" من   احلاءحركة

  : تان بني ساكين القافية ك حرتقع نأ:  ـ املتدارك ٣
   : طوقان براهيمإ
ـ     لَع ي ملَ مـوا مـا سرـ  ه    كـى ذا ب إِ فَ

  

ــ ِسحبوه يــيب ــعِلر لك ــقْم الْبي    ٢لِبِ
    شباع حركة الروي ا عن الناجتةقعتا بني القاف الساكنة وبني الياء و الباء والالم حركتا

  . تدارك  فالقافية من امل، " يلبِقْملْاَ" 
   : حبيب يقفش
ــعــاينأُ ف ي عيــن يــأَ ك ــأُ زانَح مة     

  

هوت يف الْ ياجريِ د خ  ـ الْنـا و م٣بِصائ  
 والياء الناجتة عن لفاألمر ، حركتا اهلمزة والباء وقعتا بني ساكين القافية  نفس األهنا
   " . يبِصائمـالو" شباع حركة الروي ا
  :  ثالث حركات بني ساكين القافية  تتواىلنأ وهو:  ـ املتراكب ٤

   : الذبياين النابغة
ـ هـا خ  ا لَ ـ م تلَّ ج كدج م القخأَ    رطَ

  

الْ يفسِأْب الْ وجود ب يالْ ن ـ ع ـ خالْ و مِلْ ٤رِب  
 ، الالم والياء الناجتة عن القافية بني ساكين وقعت " رِبخالْو" من  اخلاء والباء والراء حركة

  .  من املتراكب فالقافية ، " يرِباخلَ" ة الروي شباع حركا
   : عنترة

ــنذَ ــبع ليبِ ــ ذَةَلَ نــ غَب يرم غــت    رِفَ
  

ـ  بِي الش حب ص جلَّبت املَ ـ   ف ي ش٥يرِع     
  ـــــــــــــــــ

  . ٢٥٦ ص. ١ج / عمال الشعرية الكاملة األ ـ ١
  . ٢٢٠ ص.الديوان  ـ ٢
  . ٧٤ ص.تعاويذ من خزف  ـ ٣
  . ٦٦ ص.الديوان  ـ ٤
  . ٦٨/ الديوان  ـ ٥
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                     حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                         

  

٥٦٥

٥٦٥

 والياء " يف"  ، الياء منيةفالقامر حركة الشني والعني والراء وقعت بني ساكين  نفس األهنا
  .  القافية من املتراكب ذاإ " يرِعش" من 
  : القافية  ربع حركات بني ساكينأ تتواىل نأ وهو: وس ا ـ املتك٥

  :   الرومي ابن
ـ ي الْ  ف مصخا الْ ـذا م إِ ينإِ غي ـ  اب ترك    

  

لَــوــجي غَــ فبِرالــس فاهــ وبر١ك           
    لف من  ساكين القافية ، األبني وقعت " كرب وهالسفا" اهلاء والواو والباء والراء حركة

 "السمن والكاف " فاه  "وبرذا القافية من املتكاوس إ ، " ك.  
   : الرومي بنا
ودــر ل ي دــ الْر ــ والمِكَ حش٢ك   

  

 لف من  القافية ، األساكينكة امليم والواو واحلاء والشني وقعت بني رمر ، ح نفس األهنا
  .  من املتكاوس القافية ذاإ " كشحو"  من والكاف " المِالكَ" 
  : مساء القافية من التفاعيل أ استخراج مكانالوبا
   . النْفاعت ، مالنْعفْتس ، مالنْفاع: ترادف  ـ امل١
   . نعولُفْ ، منالت ، فاعنفاعيلُم:  ـ املتواتر ٢
   . نلُعفْت ، منلُفاع ، منلُعفْتس ، منلُفاعت ، منلُفاع:  ـ املتدارك ٣
خر التفعيلة اليت آقها ساكن هو ن يسبأ البد نلُعوفَ . نلُع ، فَنتلَفاعم:  ـ املتراكب ٤

   " . نلُع فَنلُعفَ" قبلها مثل 
 نلُعفْتسم" ن يسبقها ساكن التفعيلة اليت قبلها مثلأ وجيب ـ نتلَعفَ:  ـ املتكاوس ٥
   " .نتلَعفَ
  
  
  

  ـــــــــــــ
  . ٤٥٠ ص. يف اهلجاء  ابن الروميكل ما قاله ـ ١
   .٤٥١ص  .  ـ ن م ٢
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٥٦٦

٥٦٦

  لقافية اعيوب
يمكنواع وهي أ حصر عيوب القافية يف ستة ن :  

  . جازة  اال٦ ، الردف سناد ٥سيس ، أ سناد الت٤قواء ،  اال٣يطاء ،  اال٢ التضمني ، ١
  :ومجعها شعرا فقال وزاد األثاري القرشي عيبني على ما ذكرنا ، ومها الرمل والتحريد ،  

  ــه ثَمانِي مهــد نع ــوب ــم الْعي   ثُ
ــالَ  ت ــراف إِص ــم ــوا ثُ ــا وإِقْ   إِيِط
  ريـــدحت هـــدعبـــلٌ ومرو  

  

ــهبانِيم بِرتي فَــاعــأْترِ تعــي الــشف  
ــصالَ   ــناد فُ س نيمــض تــا و   إِكْف
 ــد ــسة يزيـ ــضها بِخمـ   ١وبعـ

بن ه ادال مبا يليه ، وحدإن ال يتم معىن البيت أ ، وهو التتميم ويسمى:  ـ التضمني ١
    ٣ قبلها مبا بعدها ة لفظوأرشيق بتعلق القافية 

   : النابغة كقول
ــو همو جِدوا الْرــار ــى ت عف ــيمٍل      م

ــ هِشدــ لَت هــم م واطنــاد     قات ص
  

وهـ أَ م صـ  حاب ي مِو ـ إِ كـاظَ  ع ين   
ــتأَ ينهــ م ــصدوبِ ــ مرِد ال ٢ين    

  ـــــــــــــــــــــ

  :١٣٧ص .لعيوب مثانية ، لكنه عند حديثه عن االقواء قال  ـ جعل ا١
   ـــفلتخي وِيالـــر بِـــه مهقـــواؤا  
  كَجـــره الْمرفـــوع فـــي مزمـــلِ    
  وجــــرِ مفْتــــوحٍ كَقَــــولِ اَألولِ  
  ــــرافبِاِإلص اهــــمس مهــــضعبو  

  

   ـــفســـابِقٍ أُل قْـــفول ريكُـــهحت  
ــلٌ  ــه مزمــ ــلِوحقُّــ ــي الْعمــ   فــ

ــلِ "  ــأَنَّ نـــسج الْعنكَبـــوت الْمرمـ   "كَـ
  مـــذْ أَوقَـــع الْخـــالف فـــي الْقَـــوافي

 ريد فقال فيهما .يتحدث عن االقواء ، و البعض يسميه االصراف ، وعليه فالعيوب تكون سبعة عندهوأما الرمل والتح:  
  ورمــــلٌ عيــــب لتــــأْليف يــــرى

 " ــطْ   ا" كَــأَقْفَرلخ فيهــا قَــد ظْملــن  
   لَـــهمهبِحـــاٍء م ريـــدحت كَـــذاك  

  

ــرا ــه مغيــ ــا فــــي جمعــ   مخلَّطًــ
  وزنٌ بِـــوزن للَّـــذي فيـــه غَلـــطْ   
    ــبِ لَــه يــوا بِالْععمبٍ أَجــر ض ــويج عت  

اشتملت على أوزان عدة ، وقد واليت " أقفر من أهله ملحوب " إِشارة إىل جممهرة عبيد بن االبرص " كأقفر " فقوله 
ومن العيوب  :١٣٦ص . قال التنوخي يف كتاب القوايف . وأما التحريد فمعناه امليل .ذكرنا يف البسيط شيئا منها 

  :التحريد ، ومل حيد بشيء وقد ذكره النابغة فقال 
   ــب كتنــبِ م يــادي الْع ــة ب وايــثُّ الر عو  

  

ريــــدحتإِقْــــواٌء وو ــــنادس فيــــه  
  .املنفرد إما لعزته أو لقلته : واحلريد . أي ال مييل عن الطريق } ال يستحر وال حيل حريدا { : ومنه قول جرير 

   .١٧١ص  .١ج / العمدة /   ١٩٢ ص. الديوان ـ ٢
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٥٦٧

٥٦٧

ما أيات ، بأيف سبعة :  يتكرر لفظ القافية ومعناها ، والبعض قال نأ وهو: يطاء ال ـ ا٢
بيات يطلق عليه اسم قل عدد من األأن أ فال يعد عيبا ، والسبب بياتأما فوق سبعة 

   ، وما كان أقل فله أمساء ذكرناها يف بداية الكتاب أبياتقصيدة هو سبعة 
   : الذبياين ابغةنال
فْلَحـ  فَ ت ـ  أَ ملَ ترك ل ـ ن ـ  كِسفْ ةً ريب    
ـ لِّبقَـد    تن كُ نئلَ غت ـ  ع ين ـ  خ ةًيان   
ولكــ كُينِــننــتام ــأًرل جانِــي ب    

  

ــو ــلْ ل اِهللاراَءو سيلَ مــِءر ذْ مهب   
ــأَ وشغَــ أَواشــيالْ كغــلبملَ        بذَكْ
ماَأل نـ ف ضِرـ  يه م ستراح ـ  و ذْمه١ب     

   .املعىن مرتني خالل ثالثة أبيات وبنفس تكررت " بهذْم " كلمة
   : الغزي البدر

ــعأَ بدــر ــحيمِ ال ــ الْليلَ س الَع        
   انــدا موقا غَــرهــ دبتــعتأَ

  

ــاو ــ ي ــالًفاض دون ــ الْه لُفاض  
ــأَبِ نــ كأَيف ــهلــ الْه٢لُفاض    

  . جاءتا بنفس الكلمة واملعىن القافيتان
   :يطاءاال ذكر عدنان حقي شعرا للمعري يف باب دقو
  يجونِ ســن مــةالثَــي الثَّ فــيرانِــأَ
ــفَل ــاظديقْ ــري و ن ــي بزومِلُ يت   

  

   بيــثخ الْرِبــخ الْنِ عــلْأَستــ الفَــ
كَووـال نسِفْن ي الْ  فجسالْ د خ ٣بيـث     

  :قوايف بني الرفع والنصب واجلر العراب ا أن ختتلف حركة وهو: قواء  ـ اال٣
   : الذبياين النابغة

ــأَ فدالت ــر ــ غَلُح يرِنَّ أَر ــاكاب   ن
ــز عــ الْم وارِبرِنَّ أَح لَحــت ــا غَ     ادن

  

ــلَ ــ امتبرِلْز حالــا ، و ــن   د قَــنْأَكَ
ــو ــاربخ ذاكبِ ــ الْن غــ اَألداف سو٤د        

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٦ ـ ٤٥ ص.الديوان  ـ ١
  . ٩ ص. ١ج/ معاهد التنصيص  ـ  ٢
   :٣٠٨ص .  ١ج / اللزوميات/  النسخة اليت حبوزتنا ويف. ٢٠٨ ص. املفصل  ـ ٣
        يجونِ ســـن مـــالثـــةي الثَّ فـــيرانِـــأَ

  

ــ ــالفَـ ــلْأَس تـ ــخ الْنِ عـ ــث النرِبـ          بيـ
  . ١٤٣ ص.الديوان  ـ ٤
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٥٦٨

٥٦٨

  .ة عورف القافية األوىل مكسورة والثانية محركة
   : يف نفس القصيدة لنابغة ول
طَقَس الن صيف ـ  و ـ  ـملَ رِ تـ  إِ د قاطَسه   
ــمبِ خبٍضــ ر ــصٍخ ــ بنَّأَ كَ نانه    

  

   ديـــالْنـــا بِتقَات وهتـــلَناوتفَ
ــ الَّن مــكــاد يمنعــ ــع يةلطافَ     ١دقَ

   .رفع القافية األوىل الكسر والثانية الحركة
   :قواءالا الدكتور عبد العزيز عتيق بيتني حلسان بن ثابت يف باب وذكر

ـ  و  طولٍ ن م مِوقَالْ بِ سأْ ب ال مـ  ن ق رٍص   
ــ ــمهنأَكَ ــ جبص قَ ــاف أَتفَّ    هلُس

  

ــ ــالِِبِ الْمسجِ ــأَو غ حــ الْالم صافريِع        
ــم ــفَ نبثقَّ ختــه ــري اَأل في     ٢عاص

  : حسان بن ثابت 
  هــود ـِي جن ــ ــي للنب بلَ رزــأَن   فَ

  ِهللا كُـــلَّ موحـــد وإِنَّ ثَـــواب ا
  

     دهــشــي كُــلِّ مرِ فــصبِالن هــدأَيو  
       لَّـدخسِ فــيها يودـرالْف ن٣جِنانٌ م   

  .حركة القافية األوىل الكسر ، والثانية الرفع ، فاالقواء واضح 
 بيت أن تأيت قافية مؤسسة وقافية غري مؤسسة ، وحىت لو جاء وهو:  ـ سناد التأسيس ٤

  :غري مؤسس يف قصيدة مؤسسة فهذا من العيوب 
   :فاروق مواسي  . د
ــوفأَ ــمو يطـ ــاا بِيـ                هـ
رــك بــ أَت ــاجقْ    يتضي ح

  

ــ ــار نمـ ــار لةحـ               ةحـ
وـــ اثًـــباحعـــقَفْ رِن٤يت    

  .سسة ؤ البيت األول مؤسسة والثاين غري مقافية
  

  ـــــــــــــــــ
  . ١٤٧ ص. لديوانا ـ ١
  : الثاين البيتورد  : ١٢٣ ص.الديوان /  نسخة الديوان اليت حبوزتنا ويف. ١٦٨ ص. العروض والقافية علم ـ ٢

ــ ــمهنأَكَـ ــوفبش خـ ــاف أَ جـ          هلُسـ
  

ــم            عاصــــريِ اَألواحر أَفيــــه بثقَّــ
  .٨٣ ـ الديوان ص٣
  . ٢٤٦ ص. ١ج/ األعمال الشعرية الكاملة  ـ ٤
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٥٦٩

٥٦٩

   : سليم سهيل
ــوسينهيتــ عهالمِ الظَّــدو قْــحدهم   
ــتاسفَ بــ أُريش مــإِ اه ــانِن     عوا ص

  

ــو تطِّســاَأل ر يــام ع الًدــائ    اد س
ــع هد جــد ــبالْ بِدي ــالْ وةطولَ ف١اد   

  . األوىل مؤسسة والثانية غري مؤسسة القافية
   :التأسيسيق أبياتا للشاعر القروي يف باب سناد  الدكتور عبد العزيز عتذكر

ـ  يم أُ يانُسنِ ـ  أَ نـانُ با لُ ـ ي هـ  نُو م ن    
ـ ى الْ لَ إِ كن ع تن كُ ولَ فردسِو ـ  م نتالًق    
لُّجِي ش ـ قي إِ و ـ  لَ ى مرـ  آك ع ن ثـلٍ  م    

  

ــ ــح يانسنِ بكــ ع دي أَنوت ــيه    ناس
ــتلْخلَ ــ مينِ نــه ي  فبــر يةالت ــه           ي

اللَج حنِسك ع ن ـ  و صف ـ  و تش٢بيه     
 والقصيدة يف ، وهم الدكتور عتيق ، أن القافية األوىل مؤسسة ، وهي غري مؤسسة وقد

 ـ ، وهي قصيدة غري مؤسسة ، إمنا هي ٤٦٦ ـ ٤٦٥ ص.وان الشاعر القروي يد
 سكنروف ما يكون رويا ، ومنها اهلاء إذا  القوايف رويها اهلاء ، وقد ذكرنا من احلمردوفة

 يف هذا املثال غري مؤسس القافية ، بل إن القرويإذا البيت األول عند الشاعر . ما قبلها 
 " سيهي"  القافية  من أول متحرك قبل ساكنيها وحد .على حروف القافية  األلف سابقة

 عد أبياتا لشوقي يف باب يثح األمر وقع فيه عدنان حقي ونفس . السني بداية القافية ،
   :التأسيسسناد 

 كـوا لَ م د قَ الصِخاِإل و بحلى الْ  ع موقَ
ــخ ــ اِهللاةُالفَ ــي أَ ف حضاند ــو    مهِتلَ

  

وحسب ـ  ن ـ  إِ كِسفْ خالص ي يهـا كِّز   
       ٣واصيها ن تابـماش و مانُالز ابــش

  ــــــــــــــــ
  . ٣٧ ص. اغتصاب  ـ ١
  .١٦٩ ص. العروض والقافية علمـ   ٢
دة أو ئ أو زاتنكا سكن ما قبل اهلاء ، أصلية إذاف : " ١٦٨ص ـ .قال  وقد. ٢١١ ـ ٢١٠ ص. املفصل ـ ٣

 ، وهو حرف الردف ، الياء ، إذا القافية غري قبلهاواهلاء هنا يف شعر شوقي سكن ما ". ا يمضاعفة ، مل تكن إال رو
واهلاء   البيت األول ـ كيها ـ والثاين ـ صيها ـ الياء رويقافية : " ٢١١ص  . ، وقد قال حقي المؤسسة أص

 ، فكيف تكون يستقيم كالم ال وهذا" واصيها ـ تأسيس والصاد دخيل روج واأللف من ـ نخ األخرية واأللفوصل 
 ساكنا ، وهذا  وصال حني يكون ما قبلهااهلاءاأللف تأسيسا وهي غري واقعة ضمن حروف القافية ؟؟ وكيف تكون 

  .احلال ال تكون اهلاء فيه إال رويا 
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٥٧٠

٥٧٠

٥ر أن تأيت قافية مردوفة وأخرى جموهو: دف  ـ سناد الردف دة من الر:  
   : بن العبد طرفة

ــ كُذاإِ نــت ــ ف ي حاجةم ــر الًس         
ــنْإِو ناص حــ م نكي ــو مــاا د       ن

  

           هوصـــال ت واكيمـــح لْســـراَفَ
     ١هصقْــال ت وهنــ عأَنــت الفَــ

نسب املعري  الشعر إىل الزبري بن عبد املطلب ، عم النبـي صلى اهللا عليه وسلم ، والبيت 
  :الثاين ورد 

ــوى   الْت ــك لَيــرٍ ع أَم ــاب   وإِنْ ب
  

 هــص ــا وال تعـ ــشاوِر لَبيبـ   ٢فَـ
   .مردوفة غري والثانية " هوصت"  األوىل مردوفة بالواو القافية

  جارة ، رمبا من التجاور ، وهو أن يكون روي قافية  يسميه االضعوالب: جازة  ـ اال٦
   : "صاد " وآخر " سني" 

   ــص ي لــإِن ــص فَ نِي لــأْت إِنْ ي  
  

  ــس عــذِّئْبِ إِذْ ي ــلُ ال ــس مثْ   أَطْلَ
ســن ــداي وصــفريي ال ي حقــو٣س  

  

  .فكل شطر بيت تام ، وعليه فقد خلط بني الصاد والسني الشعر من املشطور ، لذا 
  :وأنشد األخفش 

  

  ـــــــــــــــــ
نسبه ابن رشيق إىل حسان بن ثابت ، وال وجود للشعر يف  : ١٦٨ص .١ج / يف العمدة و.  ٩٤ ص.الديوان  ـ ١

ج / ويف جممع األمثال .  املطلب نسبه العسكري إىل الزبري بن عبد : ٨٣ص  .٢ج / ديوان حسان ، ويف مجهرة األمثال 
" . اَرسلْ حكيما واَوصه " و " اَرسلْ حكيما وال توصه " نسبه امليداين للقمان احلكيم ، وذكره بصيغة  : ٣٨٦ص  .١

اختلف يف نسبة هذا { : الصاهل والشاحج /  من ١٨٤ص .وقالت الدكتورة عائشة عبد الرمحن يف هامش صفحة 
ونسبه علي بن حيىي املنجم ، . فقال بعضهم هو للزبري بن عبد املطلب ـ كما هنا ـ وقيل هو لطرفة بن العبد . الشعر 

  :وبعد هذين البيتني من ستة أبيات . لعبد ـ مطموس من تآكل ـ بن معاوية  ابن عبد اهللا 
قَّـــــهح صقـــــتنال ت ـــــقذا الْحو  
ــسٍ    ــي مجلـ ــدهر فـ ــذْكُرِ الـ   وال تـ

و  ــه ــازِبٍ لُبـ ــى عـ ــن فَتـ ــم مـ   كَـ
  

 هــص ــي نقْــ ــةَ فــ ــإِنَّ الْقَطيعــ   فَــ
هــــصحت لَــــم ــــتــــديثًا إِذا أَنح  
هـــصخش ـــنم نـــيالْع ـــبجعت قَـــدو  

  .١٨٤ص . ـ الصاهل والشاحج ٢
   .٣٢٣ص  . ١١ج /  ـ خزانة األدب للبغدادي ٣
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٥٧١

٥٧١

ــطَا  سالنِي وعــاج ــت فَ   إِذا نزلْ
  

  ١ كَــبري ال أُطيــق الْعنــداإِنــي
  .خلط بني الطاء والدال 

  :وأنشد غريه 
     قَضـنالْقَطـا الْم واتكَأَنَّ أَص  

  

     قَـزنـصا الْمالْح واتلِ أَص٢بِالَّلي  
  .خلط بني الضاد والزاي 

  :وأنشد ابن األعرايب 
       حمِ الـشجبِـن ولَـدي لَم رهأَز  

  

ـ   يالْب مميخِ    منالـس كَـريِم ٣ت  
  .خلط بني احلاء واخلاء 

فلم أجزت االكفاء للعرب وحظرته على : فإن قيل { : وذكر البغدادي حول االكفاء 
العرب مطبوعون غري متعلمني ، وجفاة ال يعرفون الكتاب ، بل : أهل زماننا ؟ فنقول 

، وإن كان العرب غري خالني وأما احملدثون فأهل كتابة وتعلُّم وتعمل . يقولون بالسليقة 
وهلذا قلما يقع االكفاء وغريه من العيوب إال من األعراب األقحاح ، . من تعلُّم وتعمل 

اختالف حروف الروي هو : وهلذا قال بعض العلماء . البعداء عن التعليم والتخريج 
   . ٤}االكفاء 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
   .٣٢٣ص  . ١١ج /  ـ خزانة األدب للبغدادي ١
   .٣٢٤ص  . ١١ج /  ـ ن م  ٢
   .٣٢٤ص  . ١١ج /  ـ ن م  ٣
   .٣٢٣ص  . ١١ج /  ـ ن م ٤
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٥٧٢

٥٧٢

  دائرة املتفق/ الدائرة اخلامسة 
  }اخلليل صاحب املتدارك{ 

  
  

له يف أصل الدائرة ،   ، وهكذا أشارال اعترب املتدارك مهمربهشارة إىل أن ابن عبد الجتدر ا
  . مستعمل من قبل اجلميع وزندارك اليوم لكن املت
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٥٧٣

٥٧٣

  أبيات الدائرة اخلامسة
 اخلامسة كما ذكرها ابن عبد ربه يف أرجوزة العروض وفيها الدائرة فيما يلي أبيات ردون

  .، وهذا يظهر من خالل أرجوزته  املتدارك بصاحيصرح أن اخلليل هو 
   :  ابن عبد ربهقال
وـــبعـــدها خامةُسالـــد رِوائ   
يــن ــن مكفَ ــا ش ــو هرطْه طْشر         

     طورِالــشو  زاِءجــ اَألرِصقْــ أَنمــ
مــؤ ــشفلَّ ــى فَ عرِطْ ال ــل لِواص        

ــ ــذا الَّ ــرذي جه بالْه ــم جرب        
ــفَ ــلُّكُ ش ــٍءي ــ تم لَ ــلَ علْقُ يه         
و ـ  غَ قولُال ن يـ  ر ـ  ـ م             قـالوا  دا قَ
أَونـ  ه ـ  و لَ ـ  ازـ ج ي األَ  فـ ب   تاي
ــو ــاز أَدقَ ــج ذل الْ كــلُخ           لي

ــ َأل نــاقَه ــض ن ف ي معــاه          ن
ــ جذْإِ ــلَع ــ الْلَو القَ ــ أَمديِقَ لَصه  

ــ و ــدقَ لُّزِ يــال ــم الع       ريرحنـ ال
ــو ــلِخلْ لسيلَ ــلي م نــريِ ن       ظ
ــلك نه ــه ــفي ن سيجــ و حده   

  

لْلمتــار ــ بِق ــذيالَّ ــ ف رِي اآلخ    
ـ اَألي   ف تأْ ي ملَ عارِش ـ  م نكْ الـذِّ  هر   

ــح ــ هروفُ عــرونَش ف ــي الت      ديرِقْ
ــم ــ معٍبـــرأَ ماتسجـ               لِواثـ
ما قالَ ـ م لِّكُ نت ـ لَ ع يـ  ه الع رب      
                هيـــلَ إِتفـــتلْ نملَـــ نـــانإِفَ
            حــالُنــا ملو قَن مــهنــَأل
ــخ ــازلَ هالفُ ــج ي الُّ فــات              لغ
ــولُ أَالو ــه ق ــا يفي ــولُ م           ق
والــسيقَــ فدي نبــو وفيــهمــاه           

ــ ــاز أَمثُ ــو ذا ج ــ مسيلَ         هلَـثْ
الْوــح بــ ر ــ يدقَ خونهــ الت حبري           
ـ م لِّكُ يف أْا يـ  ت ي مـ  األُ ن            ورِـم

    ١هدعــب وهلــب قَن مــهلُـثْــم مــا
  . يف الدعاء يدعو ا ابن عبد ربه ، وهي خارج املوضوع أبيات ثالثة بقيت

يظهر تعصب ابن عبد ربه للمشارقة ، وهذا ينفي عنه  } ٧ ـ ٥{ وبالنظر إىل االبيات 
 باملوشحات ، فالرجل كما يظهر ممعن يف تقليد املشارقة قول من قال إن لـه عالقة وصلة

  . } هيلَ إِتفتلْ نملَ نانإِفَ / هيلَ علْقُ تم لٍَءي شلُّكُفَ{ : ويأىب اخلروج عما قالوا 
  ـــــــــــــــ

  . ٢٥٢ ـ ٢٥١ ص. ٦ج/ العقد الفريد  ـ ١
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٥٧٤

٥٧٤

   أبيات الدائرة اخلامسةشرح
 ، البحورأي آخر ، ه الدائرة اخلامسة للمتقارب الذي يف اآلخر  هذيقول:  األول البيت

  .ـ السادس عشر  فهو يرفض املتدارك
 إىلهذه إشارة . أي شطر املتقارب ـ وشطر مل يأت يف األشعار ـ  شطره :  الثاينالبيت

  .شطر املتدارك ، وأنه ال يوجد شعر عليه يف املاضي 
وهو .  والشطور ، وعدد حروفه عشرون حرفا  إنه أقصر األجزاءيقول :  الثالثالبيت

  .  التفاعيل ، لذلك فهو أقصر من باقي البحور يف عدد احلروف مخاسي
 ندري ماذا قصد بكلمة وال الشطر مؤلف من فواصل أربع ، إنيقول :  الرابع البيت

   .رجح أنه قصد التفعيلة وليس مجع فاصلة واأل. فواصل 
بحور اخلمسة عشر ، وال ل اأيا ما قال عليه العرب يقول إن هذ : ٨ ـ ٥ من األبيات
 ا اللهجات العربية ؛ يعينألنه لو جاز ذلك جلاز يف اللغات غريها ، واللغات غريه جيوز 

 يعين ، نه هلجة ، بل إةعشرن عدد اللهجات مخس إأي هلجات القبائل ، وليس معىن قوله 
  .  يعين أنه ينفي الزيادة ممالهجات ؛ لو جازت الزيادة على البحور جلازت الزيادة يف ال

اخلمسة  ر من البحورثكأ أجاز اخلليلوهذا غاية يف األمهية ، فهو يصرح أن :  التاسع البيت
ىل أن اخلليل عرف هذا إ إشارةلبحر السادس عشر ، وهو املتدارك ، وهذه ار ، أي شع

  :  احلنفي ما يلي وقد ذكر الشيخ جالل. ىل األخفش إ أن ينسب أاخلط ومن ، ١الوزن 
 " ست من أوزان العرب ي الشعر لنأنواعا ماخلليل  وأحدث : النحوينيأورد يف مراتب { 
  : هذين البيتني ومها على جانب من الضعف ومخول املعىن نقل ونقل يف ما .

ــذا ــ عه مــو ر يستــفيع م ن   
ــ ــع واهناْفَ مــإِ ار ــي أَن شىخ  

  

ــز يدــ ع نــالْ د    قاضــيلْ الِضفَ
صالَّ لَوليماضـي عـادي الْ   الْ ث  

  ــــــــــــــــــــــ

 ـ كثريا ما راودين االحساس بأن اخلليل عرف امكانِيات التوليد من الدوائر وكوا ال ائية ، ويف مقدمة الكتاب ١
لفكرة  من خالل وضعه ونعتقد أن اخلليل اهتدى إىل هذه ا" . مقادير من املسوعات " الثاين قول حازم القرطاجين 

وإذا علمنا " أحدث أنواعا من الشعر ليست من أوزان العرب " الدوائر نفسها ، وتأمل يف التهمة  اليت رمي اخلليل ا  
  .رك يف املتدا" فَعلُن = خنب فاعلُن " أال يعين إدراكه " فَعلُن = فَعالتن مث احلذف فَعال = خنب فاعالتن " ادراك  اخلليل 
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٥٧٥

٥٧٥

  :ونتابع . } وقد نقلنا شعر اخلليل هذا وغريه يف املتدارك { 
 وعن" .  أنه نص على طرحه ى عند اخلليل شعرا ، ويرووليس"  األندلسي الشنتريين وعن

  على أن اخلليلدليل وهذا" التنوخي  وعن"  يرى أنه من املهمالت واخلليل" الدماميين 
ر ع لكتاب موازين الشالدينلدكتور مصطفى مجال ومن تقدمي ا" . وجده وما التفت إليه 

 البحر ، ولكنه جتاهله لقلة هذا اخلليل مل يكن جيهل نإ" دكتور طارق رجب لالعريب ل
 يذكر أحد من كل هؤالء ابن عبد ربه ومل ١} ضطراب يف تفعيالته مناذجه وملوضع اال

  .  } يلُل اخلَك ذلجاز أَدقَو{  . أرجوزتهوقوله الذي يصرح به يف 
 هـ ، وكانت والدة ابن عبد ربه ١٧٤ هـ أو ١٧٠ومن املعروف أن اخلليل تويف سنة 

طلع على نصوص ا ، فهو قريب عهد باخلليل ، ولعله األرجح على ٢ هـ ٢٤٦سنة 
  نه مل يقل أ كيف يقول إن اخلليل أجاز، والحظ الوإ. للخليل واضحة يف هذا الباب 

 }ج أَليلَ اخلَقالوا بأنَّومن اجلمل اليت تدل على نقله عن مصادر ال حتقق شابهأو ما }  از 
، مث الحظ أمرا آخر أنه مل يذكر األخفش  } جازأَ { اخلليلىل إ، بل إنه يتجه مباشرة 

 بالذات دون سواه ، ك آخر على أن احلديث عن املتدارودليلكواسطة بينه وبني اخلليل ، 
رب ، اللمتق } هرطْش{ لمة كف } رطْش وهرطْها شن مكفَني{ : قوله عن الدائرة اخلامسة 

والدائرة ال تشمل سوى حبرين املتقارب  . تتحدثالثانية عن ماذا  } رطْش{   وكلمة 
 يف " المهم" وهو ما يظهر } شطر املتدارك {عنإا ببساطة متناهية تتحدث . واملتدارك 

 يتدارك على ملحباث تثبت أن األخفش أهرت حديثا  ظدوق.  } رطْش{الدائرة  وهو عينه 
 فاألخفش تلميذ ، هو تلميذ تلميذ اخلليل لذ اخلليل ؛ بياخلليل بشيء ألنه أصال ليس تلم

 كتاب أنخفش علمه ، ورغم وعن سيبويه أخذ األ.  وسيبويه تلميذ اخلليل هسيبوي
رة ، نقل فيها حدى عشرة ماذكر اخلليل { العروض وصل عن طريق األخفش ؛ ففيه 

   مماحدثين من أثق به عن اخلليل ، أو غري هذه العبارة :  اخلليل بالواسطة كأن يقول رأي
  
  ــــــــــــــــــــــــ 

  .  ـ اهلامش ٢٩٢ص . ـ   العروض ١
  .التعريف باملؤلف وكتابه العقد الفريد ) ن ( الصفحة  / ١ج /  ـ   العقد الفريد ٢
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                     حممود مرعيالعروض الزاخر واحتماالت الدوائر                         

  

٥٧٦

٥٧٦

 أن اجلميعيذكر اخلبب الذي يروي مل اخلليل برأي من آرائه ، كما ىل أنه مل يشافه إيشري 
ومنذ أن عرفنا أن سيبويه هو األستاذ األكرب {  ١}األخفش تدارك به على اخلليل 

لألخفش ، وعنه أخذ األخفش النحو وعليه درس ، وأنه الطريق إىل كتابه ، كان ال بد أن 
ومنذ شككنا أن يكون . خفش وأقواله نضع سيبويه نصب أعيننا وحنن نترصد آراء األ

سيبويه قد أودع لدى األخفش كتابا يف العروض أو امالءات اخلليل يف العروض ، كان ال 
لعل فيه " الكتاب " بد لنا أيضا أن نرجع إىل ما يتوفر حتت أيدينا مما قد أودع فعال وهو 

 دليال على ما بصيصا يهدي ويقنع ويثبت التهمة اليت وجهناها لألخفش ، ويكون هو
  .نتوقعه من وجود كتاب مستقل يف العروض ادعاه األخفش وضاع مؤلفه احلقيقي 

الذي كرسه للنحو " كتابه " ومن حسنات املصادفات أن يكون سيبويه قد ضمن 
، والثاين يتحدث به  " وجوه القوايف يف اإلنشاد " األول يتحدث عن : والصرف ، بابني 

قد رجعت إليهما فتذَكرت وأنا أقرأ ما كنت قد قرأته باملوضوع و" . عما حيتمله الشعر " 
لألخفش، وبعد مقارنة عاجلة اتضح أن مادة العروض يف " القوايف " نفسه يف كتاب 

اعتمادا " القوايف " هذين البابني من كتاب سيبويه هي اليت اعتمد عليها األخفش يف كتابه 
شاهد ، حىت إنه يدرج الكالم بنصه دون كليا ، إذ ينقل يف بعض األحيان الفكرة وال

، ورمبا  } ليلُ اخلَجازأَ{ جانبا عند ابن عبد ربه ، وملاذا قال لنا  يفسر وهذا. ٢}إشارة 
 ما  فيهقولُال أَو{  ما سبق إىل عصره ، لذلك رأيناه يصرح إضافة ابنقابل املربد فهو 

{ ا معىن مو } قولُيوالسبب عنده. املتدارك يف ماذا إن مل يكن يف ؟  } فيه:   
ـ  لُّكُفَ ش ـ  ٍءي ـ  ت ملَ ـ لَ ع لْقُ يه   

  

ــانإِفَ ــن ــتلْن م لَ فــلَإِ ت يه    
وهذا يدعم ما نقله الشيخ جالل . أي على أوزان الشعر " تقل عليه " واملقصود العرب 

 وأحدث اخلليل أنواعا من الشعر ليست من{ : جاء يف مراتب النحويني مااحلنفي وهو 
  ؛ فإنه زاد على ما  العبقرية اليت كان اخلليل يتمتع ا لناوهذا يكشف } أوزان العرب 

  
  ـــــــــــــــــــ

   .١١٢ ـ  أحباث يف اللغة العربية ، ونشأا ، للدكتور حممد حسني آل ياسني ، ص ١
   .١١٣ ـ ١١٢ص .م .  ـ ن ٢
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٥٧٧

٥٧٧

ل أتى بالدوائر وهي الباب وليس هذا فحسب ب.  العرب من األوزان دنعكان معروفا 
  . األوزان وتوليدها استنباطالالائي يف 

 مثَّ{ القول القدمي أي الشعر السابق والشعر بعامة قبل عصر اخلليل :  عشر احلادي بيتلا
مثل الشعر القدمي ، وقد مر يف املتدارك قول الشيخ جالل  أي ليس } هثلَ مسيلَوذا  جازأَ

 على نازك املالئكة ، وهذا يزيد يف وضوح القول بأن هوغرابته عند رد املتدارك عنفي ناحل
  . هو صاحب املتدارك اخلليل
األصمعي ، وسيبويه ، والنضر بن مشيل ، عنه وأخذ { : يقول ياقوت اخلليل تالميذ وعن

  : رآخ موضع ويف ١}  ، وعلي بن نصر اجلهضمي وغريهم السدوسيؤرج  موأبو فريد
 يعامجإال أنه مل يأخذ عن اخلليل وكانا . ألخفش أكرب سنا من سيبويه ا: وقال املربد { 

 غري البعد أن برع فقال له األخفش إمنا ناظرتك ألستفيد  يطلبان، فجاءه األخفش فناظره
أحفظ من أخذ عن : قال املربد  { آخر موضع ويف ٢} ، قال ، أتراين أشك يف هذا 

سنة مخس {  وفاة األخفش كانتفإذا  . ٣}  الناشئ مث قطرب  ، األخفش مثسيبويه
 التاريخ هجري وكانت والدة املربد وهنا ٤} عشرة ومائتني ، وقيل سنة إحدى وعشرين 

 ولن ٥}  األضحى سنة ست عشرة ومائتني هـ د غداة عيثننياإلولد بالبصرة يوم { : 
 املربد صدقا  دون غريه ؛ فكالمها يف نفس العصر والزمن ، لذلك فإن يف كالمتارخيانرجح 
 ابنجيحنا أن رويزيد ت.  ، وهذا يزيد يف تأكيدنا على أن اخلليل صاحب املتدارك نستشفه

  .عبد ربه قد اطلع على شيء 
  يقول  مث،ه يعتمد عليه ـ لال يعيب على اخلليل أنه جعل الشعر العريب أصربه عبد وابن
   إا تعين نفس ما تعنيه ؟ " ذا " تعين وما " ذا" أجاز ماذا ؟ أجاز . }  ذا جاز أَمثَّ{ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٧٣ص  .١١ج /  ـ   معجم األدباء ١
  .  اهلامش ٢٢٦ص  .١١ج / م . ـ ن ٢
   . ٢٣٠ ـ ٢٢٩ص  .١١ج / م .  ـ ن ٣
   . ٢٣٠ص  .١١ج / م .  ـ ن ٤
   .١١٢ ـ ١١١ص  .١٩ج / م .  ـ ن ٥
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٥٧٨

٥٧٨

 "طْشنفس ما تعنيه  البيت الثاين ، وتعينيف " ر  "أَوجاز ذلالبيت التاسع ، يف " ليلُ اخلَك 
  . إا تعين املتدارك 

 وما هي ؟ " فيه"  ماذا يف " هدح وسيج نفيه"  ـ أي اخلليل ـ هنلك:  عشر الرابع البيت
يج  البيت احلادي عشر ، ونسيف " ذا" ىل إ أين تشري ؟ إا تشري ىلإ ؟ " فيه" هذه الـ 

 لوفأاملأتى ؛ أي أنه أتى مبا مل يألفوا قبله ، أي أنه خرج عن يف ما فرد ت مي أهوحد
 رحبة آفاقاوذا يكون العبقري الفذ الذي فتح . جود وبداع والزيادة على املحماوال اال

 هناك حيثواضعي أوزان املوشحات ؛  لألوزان اجلديدة ، ومهد الطريق ملن أتى بعده من
نسان الذي  يسع االوال ،"  املهملة األوزان" أن الدوائر أصل املوشحات ىل إيشري  رأي

 ويفتخر بأنه ولد يف أمة العبقريجالال هلذا العامل اجلليل الفذ ا أن حيين رأسه الحيترم عقله إ
  . كاخلليل بن أمحد رمحه اهللا  العرب رجل

لعرب مل يقولوا عليه وأن ا،  املتدارك هنا على لسان ابن عبد ربه وغريه يف ما ورد كل
 نا وجدنا وزن املتدارك يف شواردهم إوإال ف.  وغري هذا ة ذا قصائد طويلفاملقصودشعرا ، 

يه وعلى  فصلنا يف املتدارك والتكملة ، ونرجح أن اخلليل كان على علم واطالع علكما
  .أكثر منه 

  
  

  إنتهى الكتاب األول يليه الكتاب الثاين
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٥٧٩

٥٧٩

  تالفهرس
   الصفحة                           ع الـموضو

  ٤           اهداء 
  ٨٦ ـ ٤/ الفصل األول 

  ٥           املقدمة
  ٨           مدخل عام

  ١٣         علم العروض
  ١٥         العروض اصطالحا

  ١٩         نبذة عن اخلليل واضع علم العروض
  ٢٠         سبب وضع العروض

  ٢١         الكتابة العروضية
  ٢٥         يأنواع البيت الشعر

   ٢٧         أمساء البيت الشعري
  ٢٩         ضرائر الشعر

  ٥٠         طريقيت يف التقطيع
  ٥٣         ماذا نعين باألوزان الشعرية

  ٥٧         الزحافات والعلل
  ٦٢         مفاتيح حبور الشعر

  ٦٥         صفات البحور
  ٦٩         الشعر والقرآن

  ٥٦         بعض ما وافق األوزان من آي القرآن
  ٣٩٦ ـ ٨٧ الثاين الفصل

  ٨٨         حبر الطويل
  ١٠٧       حبر الـمديد
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٥٨٠

٥٨٠

  ١٢١       حبر الـبسيط
  ١٤٤       حبر الـوافر

  ١٥٦       حبر الـكامل
  ١٧٨       حبر الـهزج

  ١٩٤       حبر الرجز
  ٢١٧       حبر الرمل

  ٢٣٦       حبر السريع
  ٢٥٣      حبر الـمنسرح

  ٢٦٩       حبر اخلفيف
  ٢٩١       حبر املضارع 

  ٣٠٢       حبر املقتضب  
  ٣١٣       حبر اتث  

  ٣٢٣       حبر املتقارب   
  ٣٣٦       حبر املتدارك  

  ٣٥٥       تكملة الـمتدارك  
  ٣٥٨       جولة يف شوارد العرب  

  ٣٧٤       أمثال وافقت البحور 
  ٣٩١       شكل جديد للمتدارك  

  ٣٩٣       املتدارك العشري  
  ٥٤٨ ـ ٣٩٧ الثالث الفصل

  ٣٩٨       حبر الالحق  
  ٤١٣       الالحق املنصوف  

  ٤١٥       املنصوف امللحق / امللحق حبر
  ٤١٧       حبر الـمقبول  
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٥٨١

٥٨١

  ٤٢٢       الـموشح  
  ٤٥٢       الدوبيت  
  ٤٦١                                             السلسلة

  ٤٦٣       الـقوما  
  ٤٦٥       الـكان وكان  

  ٤٦٦       والبند تفعيلةوشعرال املرسل الشعر
  ٤٧٦       التفعيلة شعر
  ٥٠٣       البند

  ٥٠٥       الزجل  
  ٥٣٥       املواليا  
  ٥٣٨       اجلفرا  

  ٥٤١       أبو الزلـف  
  ٥٤٣       الزجل التفعيلي  

  ٥٨١ ـ ٥٤٩ الرابع الفصل
  ٥٥٠       علم القوايف   

  ٥٥٠       القافية حد
  ٥٥٢       القافية حروف

  ٥٥٧       القوايف أنواع
  ٥٥٨       لروي

  ٥٦٢       القافية حركات
  ٥٦٣       القافية أمساء

  ٥٦٦       القافية عيوب
  ٥٧٢     املتدارك صاحب اخلليل / املتفق دائرة / اخلامسة الدائرة
  ٥٧٩       تالفهرس
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